Éremeső Óbudán
A IX. Óbudai Rehab Atlétika Kupán 102 fogyatékossággal élő személy mérte össze
tudását, három versenyszámban. A 3. kerületi TVE Sportpályán tartott rendezvényen
nyolc budapesti intézmény képviseltette magát, összesen pedig mintegy 250 ember
látogatott ki.
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ szeptember 13-án, immár kilencedik
alkalommal rendezte meg az Óbudai Rehab Atlétika Kupát, melyet Kittlerné Orosz Valéria, a
Szociális Szolgáltató Főosztály, Pénzügyi és Intézményi Osztály osztályvezetője nyitott meg.
Beszédében hangsúlyozta, hogy ez az évente ismétlődő sportesemény nemcsak arra kiváló
alkalom, hogy egy jó hangulatú napot töltsenek együtt az ellátottak, szervezők és a vendégek,
hanem arra is, hogy népszerűsítse a sportolást, mozgást és az egészséges életmódot a
fogyatékkal élők között. A nevezők a bemelegítő tornát követően – a szokásokhoz híven –
három versenyszámban mérkőzhettek meg egymással: 60 méteres síkfutásban,
kislabdahajításban és távolugrásban.

A rendezvény helyszínét a III. kerületi TVE Sporttelep biztosította. A három versenyszámon
felül a résztvevők – az Óbudai Szent Margit Rendelőintézet és az Óbuda-Békásmegyeri
Védőnői Szolgálat munkatársainak jóvoltából – különböző szűrővizsgálatokon is részt
vehettek. A Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya
pedig egy – már a tavalyi évben is nagy érdeklődést kiváltó – kísérletbe vonta be a fogyatékkal
élőket: egy speciális készülék megmutatta, hogy elég alaposan mosták-e meg a kezüket. Ezen

felül idén is kipróbálhatták az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjai által
készített kézműves játékokat. A szervezők mellett, a versenyszámokon nem induló fogyatékkal
élők is segítették és buzdították a résztvevőket. Az eredményhirdetés előtt Szandi művésznő
koncertje biztosította a fergeteges hangulatot.

A IX. Óbudai Rehab Atlétika Kupa kiemelt támogatója az Óbudai Egészségfejlesztési Iroda
volt, a Szt. Margit Rendelőintézet „Egészséges közösséget építünk" VEKOP-7.2.2-17-201700001 pályázat által. Az rendezvényen minden egyes nevező gazdagodott egy csokoládéval,
emléklappal és egy – a szervező intézmény jelképévé vált – puzzle formájú kerámia medállal,
melyet az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ kerámiaműhelyében készítettek.
A péksüteményeket a Kolosy Téri Sütöde, az ásványvizet pedig az Óbudai Auchan Áruház
biztosította. A pólókat a Tájoló Szociális Egyesület finanszírozta a Raiffeisen Bank támogatása
által, valamint Studniczky János vállalkozó feliratozta. A rendezvényt továbbá támogatta
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. és a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
A nyerteseknek a díjakat átadták: Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere; Dr. Baji
Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó; Ekler Luca világrekorder távolugró, a 2018-as év para
atlétája; Dr. Csepeli Zsuzsanna az Óbuda Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. ügyvezetője;
Kelemen Viktória alpolgármester; Sipos Péter ezüstérmes para úszó, Gergely Alexandra
emlékdíjas para olimpikon; Szörényi István a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub atlétika
szakedzője, életműdíjas atlétika edző; Studniczkyné Eszenyi Erzsébet vállalkozó; Sarudi
Károlyné a Tájoló Szociális Egyesület elnöke; Alföldi Csaba a TVE ügyvezető igazgatója.

