
Sport siit6tedesig
Jelenleg is tart a nydri focibajnoksdg a Barcsay iskola metlet-
ti betonpdtydkon. Szervez6ivel, Horvdth Gy6z6vet 6s Jakab
P6terreI besz6[gettiin k.

I Hog/an indult a bqinok-
stig?
H. Gy. 2001-ben k6rt meg

)akab P6ter, az ljszakai sport-
bajnoks6g szewezSje, gondos-
kodjak r6la, hogy a tandv
vdgezt|vel belejezSd6 esti
sportalkalmak folytat6sak6nt
ny6ron is legyen valamilyen
sportos elfoglaltsdga a kor-
ny6kbeli grerekeknek. A Pris-
pokmajor Sportegyesrilettel ek-
kor hoztuk l6tre a nydri foci-
bajnoksdgot. Id6n, a kordbbi
6vek hagyomdnyaihoz hiven,
jri l ius 16-t6l nyolc h6ten 5t
p6ntekenk6nt este hatt6l sdt6ted6sig jdtszanak az ot plusz egt f5s
csapatok. Nemcsak firik, hanem l6nyok jelentkez6sdt is v6rjuk.

. MennJ/ire ndpszerti az djszakai sport ds a nydriifocibqinoksdg?

J. P. Eg6szen pontos sz6mokat tudok mondani. A tan6v kozben,p€n-
tekenkdnt este nyolct6l 6jl6ligzajl6 ljszakai sportra 211 gyerek iratko-
zott fel id6n janu6r ercjefil jrinius v6g6ig. Java r(.szik rendszeresen,
kisebb r6sziik ritkdbban l6togatja a pingpong-, csocs6- 6s kosdrver-
senyeket, amelyek a Barcsay tornaterm6ben zajlanak. A nyiiri fociban
a nyaralils miatt valamivel kevesebben vesznek r6szt, de itt is sok csa-
patot tudnak kiSllitani a gzerekek. Bevallott c6lunk mindk6t rend,ez-
v6nnyel, hogy a fiatalok 6rtelmes elfoglaltsSgot tal6ljanak €,s az
energi6ikat 6pitd m6don hasznSij6k fel.

t MilJten eredmdnyeket tudnak maguk mcigott?
H. cy. - lov6re tizdves a ny6ri foci, tehdt m6r bejdratott esem6nynek
szftmit. Telefonon keresnek a gyerekek, 6rdekl6dnek, mikor kezdddik,
mikor lehet v6gre nevezni. Jakab P6ter mellett a szentendrei onkor-
minyzat is tdmogatja, aminek koszonhet5en a r6,szvev6knek m5rk6s
labdtkat, a csapatoknak tr6fe6kat, a g6lkir|lynak pedig krilon kupSt
tudunk felajdnlani. Sajdtos m6don koszonet illeti azokat a helyi lako-
sokat, akik annak idej6n kiSlltak a p6ly5k megmaraddsa mellett -

ennek is koszrjnhet6, hogy m6g mindig itt jtLtszhatunk. Nagy ered-
m6nynek tartom, hogy innen, a bajnoksiigb6l n6tte ki mag5t a Ptispok-
major III. csapata, amely az6ta a Szentendrei Teremfoci-bajnoksagban
is sz6p eredm6nnyel m6rette meg magdt. ld€n az els6 kett6ben sze-
retn6nek v6.gezni, hogy az els6 oszt6lyban j6tszhassanak. Szint6n
bri szk6k vagyunk Gyurcs 6nyi Zsolt 9 2 - szeres v6lo gatott futs al j 5t6ko s-
ra, aki innen, a bitumenes ptiylkr6l indult, hogy Csikszereddt is

megj6rva most a g5z6ri Duna Takar6k csapatdnak jiit6kosa legyen.

I Hoglqn mfikrjdih tovdbb az djszakai sportbqjnoksdg?

]. P. -A tan6v kezdet6n visszat6runk.lgazgat6 asszony gdldns felaj6n-
ldsdnak kriszcinhet6en Szentendr€n tovttbbra is a Barcsay iskola ad
otthont az ejszakai sportnak. Orszdgos szerveze{.[ink. a Magyarorszdgi
Ejszakai Sportbajnoks6g Egyesrilet k6t nagy p6ly6zatot is nyert cissze-

sen mintegy 15 milli6 forintos nagysdgrendben. A TAMOP-piiyilzat
keret6ben hat megl6v6 klub tdmogat|s|ra 6s hat rijnak az indit6s6ra
nyilt lehet6s6g, ezek koztil n6gret m6r l6tre is hoztunk. A Norv6g Alap
tiz ij kJl;tb inditis6hoz ad p€nzt, amelyek koztil pedig mtr hat mii-
kodik. Bizunk benne, hogt az 6rdekl6d6s csak fokoz6dni fog, 5szt5l
pedig szeretettel varjuk ijra az 'jszakai sportol6kat!


