Szabadka közelebb van mint Budapest?
A szentendrei Éjszakai Sportbajnokság klub tavaszi hírei
A címben szereplő állítás természetesen csúsztatás, hiszen kilométerben a
távolság közel 10-szerese, de menetidőben számolva pénteken reggel kevesebb
volt, mert átmenni Budapesten tovább tartott, mint Budapestről 2
határellenőrzéssel és rövid pihenéssel együtt eljutni Szabadkára.
A szentendrei csapat azért járt megint Szerbiában, mert itteni kezdeményezésre
és sugallatra indult el Szabadkán az éjszakai sportbajnokság közel 2 évvel
ezelőtt. Azóta Újvidéken az ötödik klub is megnyitotta kapuit.
Ezt a látogatást megelőzően már kétszer jártak nálunk az ottaniak, nyáron a
Bajsáról érkezetteket láttuk vendégül és októberben a szabadkaiak érkeztek
hozzánk.
A mostani látogatás nem csak a sportról, hanem annál többről is szólt.
Megnéztük a várost, felmehettünk a városháza tornyába, beengedtek a
Díszterembe, elvittek a városi múzeumba, a Palici állatkertbe, és az
özönvízszerű esőt a könyvtárban vészeltük át. Néhány fiatal már ismerősként
köszöntötte egymást, illetve a búcsúzásnál a következő szegedi országos
bajnokságon történő találkozásról beszéltek.
A versenyen egy bronzérmet sikerült szerezni Lőrinc Gábornak.
Korábbi események:
• Legutóbb Göd-ön voltunk egy regionális versenyen, ahol szinte minden
versenyzőnk érmes lett. (Telekes Krisztina, Szántó Barnabás, Várnagy
Szabolcs, Búvár Gergő, Lőrinc Gábor, Vitovszki László)
• Salgóbányán országos konferenciát tartott a Magyarországi Éjféli
Sportbajnokságok Egyesülete, ahol több mint 20 klub képviselte magát.
Ebből az alkalomból Elnökségi, Tag és Felügyelő bizottsági ülést is tartott
a MÉSE, ahol a tagság elfogadta Jakab Péter MÉSE elnök beszámolóját a
2006. évről.
• A TEGYESZ (http://www.tegyesz.hu/hatranyos.htm) meghívására szerveztünk
egy Éjszakai Pingpong Bajnokságot a Csepeli klub segítségével
Budapesten a Millenáris Parkban. Sajnos jórészt magunk voltunk az
asztalok körül, és csak néhány betévedőnek tudtunk örömet szerezni, és
újat mondani, a meghívott gyermekotthonok lakói közül nem sokan jöttek
el, mert másnap iskola volt. A többi szórakozni vágyó pedig a Black II
Black koncertre ment be helyettünk, nem értem hogy miért :).
• Április 20-án a 2016 Junior Egyesület szervezésében elindult a legújabb
éjszakai sportbajnokság klub Leányfalun.
Folytatás:
2007. május 25. Szentendre, (Barcsay J. Általános Iskola) regionális verseny
2007. június 2. Szeged, országos bajnokság
2007. június 23. Csepel regionális verseny

További képek, hírek és információk a www.holdsugar.hu oldalon!
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