KŐBÁNYAI HONVÉDELMI SPORTNAPOK
a Kőbányai Sportszövetség Szervezésében!
A Kőbányi Sportszövetség a „A Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító
komplex hétvégi programok támogatására” elnevezésű felhívására két hétvégén - három
különböző programot szervez:

Közösségépítő és honvédelmi sportnap
2018. október 27-én 10.00-16.00
Kocsis Sándor Sportközpont tornacsarnok,
tornaterem és jégcsarnokában, valamint a
Csajkovszkij Parkban
Honvédelmi diáksportnap
2018. november 16-án 13.00-17.00
Széchenyi István Általános Iskola tornatermében,
sportudvarán
Családi nap
2018. november 18-án 11.00-15.00 TÜKER SC
Sporttelepén
A rendezvény fő támogatója a Honvédelmi Sportszövetség,
további támogatók: Kőbányai Önkormányzat, Kocsis Sándor Sportközpont, Kőbányai
Közterület Felügyelet, Dr. Sztanek Endre Alapítvány, Kőbányai Diáksport Bizottság,
Budapesti Szabadidősport Szövetség, Kőbányai Sportszövetég tagegyesületei

Célja:
a hazafias és honvédelmi ismeretek nyújtása játékosan a mozgás, a vetélkedés és a sport
eszközeivel Kőbánya gyermek és felnőtt érdeklődőinek.

A sportnapok média beharangozója itt olvasható:
http://10kerkult.hu/sportbuszkesegeink/34-helyi-sport/11024-sportolni-hiv-asportszoevetseg.html
Az első esemény már lezajlott:

KÖSSÉGÉPÍTŐ HONVÉDELMI SPORTNAP
időpont: 2018. október 27-én 10.00-16.00 óra
helyszín: a Kocsis Sándor Sportközpont és a Csajkovszkij Park
A borús reggel és a szemerkélő eső ellenére a megnyitóra mintegy 130 fő
diák és felnőtt érdeklődő érkezett.
D. Kovács Róbert Kőbánya polgármesterének megnyitó szavait követően a
honvédelmi és hazafias nevelés jelentőségét a Honvédelmi Sportszövetség
alelnöke dr. Borbély Attila osztotta meg a jelenlévőkkel.
A
Kőbányai
Sportszövetség
elnöke
Potos Ilona pedig a
programok
ismertetése
után
elmondta,
hogy
valamennyi résztvevő a
sportfeladatok teljesítését
követően
egy
ajándékpólót vehet át, a versenyszámok közötti szünetekben pedig meleg
teára, pogácsára, sósperecre hívott meg minden indulót.
Vendégeink között köszönthettük még dr. Mátrai Gábor önkormányzati
képviselő urat, az MTTOSZ alelnökét Németh József úrat, a Kocsis Sándor
Sportközpont vezetőjét Nagy István urat, a Kőbányai Diáksportbizottság
főmunkatársát Kissné Németh Erzsébetet, és a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatóját, Sándor Zoltán urat.
Az idő folyamatos javulása – no meg a tudatos szervezés –óránként újabb
és újabb iskolák és csapatok érkezését biztosította, a hatórás rendezvény

végéig összesen 409 fő mérettette meg magát az alábbi versenyszámokban,
27 rendező és 11 önkéntes közreműködésével:
- a műfüves sportpályán a terep-akadály egyéni és csapatversenyeket a
katasztrófa védelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő füzeteket a Dr.
Sztanek Endre Alapítvány önkéntesei és vezetői közvetítették a diákok
felé, Dániel Zoltán vezetésével,
- a JÉGSÁTORBAN a jeges csapat és családi váltóversenyek a
katasztrófavédelemhez kacsolódó csúszós feladatait a White Shark
Hockey Club edzői bonyolították, ingyenes korcsolya kölcsönzéssel
segítve a szélesebb részvételt,
- a Lőbusz a Csajkovszkij Parkban várta a légpuska lövészet kedvelőit,
ahol a BKV TTE sportvezetői oktatták a szabályos fegyverhasználatot,
- A Nordic walking verseny és a térképészeti ismeretek a Kőbányai
Természetbarát Szakbizottság vezetésével zajlottak,
- legújabb hazai sportágat a Grund Golf-t a Magyar Grund Golf
Egyesület vezetői és versenyzői gyakoroltattak –főleg- a felnőtt
érdeklődőkkel,
- továbbá információkat kaphattak az érdeklődők a kőbányai sportolási
lehetőségekről,
- A rendezvény fénypontját a Honvéd Zrínyi Sportegyesület lovas
szakosztályának a honvédelmi kiállítása jelentette, ahol a 48-as
szabadságharc, az első és második világháborúban használt nyergek,
fegyverek harcászati eszközök kiállítása mellett korhű katonai
egyenruhában ismeretterjesztő információkat birtokolhattak az adott
korról katonai szemmel a fiatalok.
Az eseményt a helyi televízió, nyomtatott sajtó vonatkozásában a Kőbányai
Hírek munkatársai, valamint az elektronikus újság fotóriporterei örökítették
meg.
A jelenlévők nagyon jól érezték magukat, 200 liter tea, 600 perec és
pogácsa fogyott el, valamint mind a 400 póló gazdára talált az esemény
végére. Úgy váltunk el mindenkitől, hogy találkozunk a következő
eseményen 2018. november 16.-án a Honvédelmi Diáksportnapon!
Budapest, 2018. 10. 27.
Potos Ilona
Kőbányai sportszövetség

elnöke

KÖVETKEZŐ

HONVÉDELMI SPORTNAPJAINK
PROGRAMELŐZETESE:

II.)
HONVÉDELMI DIÁKSPORTNAP
2018. november 16-án péntek délután 13.00-17.00

a Széchenyi István Általános Iskola
tornatermében, aulájában és
sportudvarán
- az iskola sportudvarán íjász bemutató és íjászverseny
különböző korosztályokban,
- képességfelmérések, edzettségi próbák - futóverseny,
gránátdobás stb., ügyesség, egyensúly, erőnléti és gyorsasági,
állóképesség felmérésére.
- Modellezőbusz az iskola hátsó udvarán –
- az ISKOLA LŐTÉREN LÉGPUSKA LÖVÉSZVERSENY
- gördeszka ügyességi versenyek, bemutatókkal, tanítással
- harcművészeti és sportági bemutatók az iskola aulájában
(annak színpadán)
- szellemi
totók,
tesztek,
előadások
ismeretterjesztő
beszélgetések az iskola tornatermében, amelyek témája az
íjászathoz kapcsolódó történelmi ismeretek, a hazaszeretet, a
honvédelmi nevelés alapismeretei, és a jelenkor hazai
aktualitásai, lehetőségei.
Az eseményen a résztvevők a teljesített feladatok után
teljesítménypontokat kapnak, amelyek különböző versenydíjakra
válthatók majd be, így minden résztvevő ajándékot kap a
teljesítményétől függően.
Gyümölcsöt (almát és banánt), csokoládét biztosítunk a résztvevő
gyermekeknek

III.)

Családi Sportnap
az egészséges életmód jegyében
2018. november 18. vasárnap
11.00-15.00 óra között a TÜKER MSC
Sporttelepén
( 1107 Zágrábi út 8., bejárat a Somfaköz körforgalom felől).
Az Üllői út felől a kőbányai városközpontig lakó családokat várjuk elsősorban, de
rendezvényünk minden érdeklődő számára nyitott.

A sportlétesítményen belül:
- egészségügyi mérések (vérnyomás, vércukor, oxigénszint)
orvosi tanácsadás
- játéksziget kicsiknek, nagyobbacskáknak (kézügyességre,
logikai készségekre, közösségi magatartásra építve)
- arcfestés
- a fővárosi és kőbányai sportolási lehetőségeket bemutatása a
Kőbányai Sportszövetség tagszervezeteinek közreműködésével
A sportudvaron a szabadban:
- mobil négyoldalas mászófal felállítása
- Grund Golf, mint új hazai sportág megismertetése, bemutató és
játék lehetőség egyéni és családi versenyekkel,
- Légpuska lövészet, a Lőbusz-ban
- Íjász bemutató és verseny
- modellbemutató (terepautók, páncéljárművek stb), kiállítása és
játéklehetőségek
- népijátékok
- dart’s
- teke
Minden résztvevő kis ajándékot, csokoládét kap versenydíjként.

