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György István, a szomszédos Kőbánya országgyűlési képviselője elismeréssel szólt a rendezvényről 

Kosárlabda és HipHop fesztivál az 525. téren 
Az 525 CUP-ra, azaz az Akadémia 
Újtelep harmadik Kosárlabda és 
HipHop Fesztiváljára minden ed-
diginél népesebb mezőny – 12 csa-
pat  – nevezett. A tíz rákosmenti 
csapat mellett idén is voltak vendé-
gek.  A Kőbányai Darazsak csapa-
ta a X. kerületből, a Most Wanted 
People elnevezésű társaság pedig 
Zuglóból érkezett. 

A torna főszervezői tisztét – Riz 
Levente polgármester fővédnöksége 
mellett – ezúttal is Koszorúsné Tóth 
Katalin, a Hófehérke Óvoda vezető-
je, az 1. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője töltötte be. 
Az esemény védnöke Hatvani Zoltán 
rákoskerti és Agócs Zsolt kőbányai 
önkormányzati képviselő volt. Se-
gítette a munkát Várbíró Anita, aki 
várhatóan a szomszédos  2. számú 
egyéni választókerület képviselője-
löltje lesz az októberi helyhatósági 
választásokon, valamint Makai Ró-
bert lokálpatrióta is. A sportszak-
mai munkát a nyári kupák eddigi 
szervezője, Tóth Ádám végezte, aki 
nemcsak jegenye termetű, nagysze-
rű játékos, egy amerikai egyetemen 
kiváló eredménnyel tanuló hallgató, 
hanem igazi lokálpatrióta is. A csa-
lád az Akadémián lakik, amit Ádám 
is nagyon szeret.       

A megnyitóra eljött két országgyű-
lési képviselő, György István Kőbá-
nyáról és Kucsák László a XVIII. 
kerületből, akikkel Koszorúsné Tóth 
Katalin korábban is több sikeres kö-
zös programot szervezett. A főszer-
vező tolmácsolta Riz Levente pol-
gármester, országgyűlési képviselő  
üzenetét. A csapatokat Fohsz Tiva-
dar, a kerület sportját is felügyelő 
alpolgármester köszöntötte.

Riz Leventének egyébiránt szív-
ügye az 525 Cup rendezvénysorozat, 
s amit lehet, megtesz érte. Mint Tóth 
Ádám érdeklődésünkre elmondta, 
a polgármesteri támogatásnak már 
abban is jelentős szerepe volt, hogy 
két éve először megrendezhették az 
eseményt. Felújították a pályát. Föl-
került a helyére két profi  palánk, ru-
gós gyűrűkkel ellátva, ami megfelel 
a kosaras szabványnak. Így a kosa-
razni szertő fi atalok számára egyre 
inkább vonzóvá vált a tér. Már iga-
zi kosaras paradicsom. Tehát nem 
csupán évente egyszer jönnek ki ide 

sokan játszani. Ki emlékszik már 
arra, hogy tíz évvel ezelőtt itt, a nagy 
gaztenger közepén lehetett dobál-
ni egy elkorhadt palánkra. Később 
leburkolták a pályát viacolorral. A 
jelenlegi állapotában lévő küzdőtér 
már teljesen alkalmas ilyen tornák 
megrendezésére. 

– Nagyon vigyázunk is rá! – mond-
ja Tóth Ádám. – Látható, semmiféle 
rongálás nyoma nincs rajta, ami az itt 
élők éberségét dicséri.   

Idén abban is előreléptek a szer-
vezők, hogy a kosárlabdázás zenei 
édestestvérét, a HipHop zenét is se-
gítségül hívták a hangulat javítására, 
a szórakoztató, fesztiváljelleg erő-
sítésére. A meccsek alatt – lemezről 
– egész nap szóltak a műfaj ismert 
előadóinak dalai, mígnem a délutáni 
órákba élőben is megérkezett a ko-
sárfesztiválra az Animal Cannibals. 
A két tag művészneve ugye Qka MC, 

és Ricsi Pí, akik élvezetes műsorral 
emelték az esemény színvonalát.  
Előtte, a déli órákban pedig – szin-
tén hiphop-zenére – az akrobatikus 
kosárlabda kiválósága, a Face Team 
kéttagú csapata mutatta be e sajátos 
táncműfaj szépségét. A taps erejéből 
ítélve nagyon is tetszett a közön-
ségnek a bemutató. Ez a kavalkád 
lassan hasonlítani kezd az amerikai 
streetball események tömegeket szó-
rakoztató rendezvényeihez. 

– Nagyon király, ami itt történik! 
– értékelte a tapasztalatokat Balogh 
Krisztián, aki az egyik vendégcsapat, 
a kőbányaiak erőssége volt a tornán. 
– Sehol nem törődnek ennyit a já-
tékosokkal, mint itt. Kaptunk ételt, 
üdítőt ingyen, a pálya is nagyszerű. 
Látszik, hogy a kerület számára fon-
tos a sport. Profi  a két palánk, a rugós 
gyűrű, a háló rajta.

– Ez így van itt hosszú ideje – ve-
tem közbe, mire Balogh Krisztián 
nagyot nevet. – Nálunk, Kőbányán 
a háló nem marad meg egy hétig se. 
Még a gyűrűt is letépik sokszor a he-
lyéből – mondja lehangolva.

A fi nom falatokról az esemény 
szponzora, a kerület egyik legjobb he-
lyének, a Köröndhöz közeli TI7enhét 
Étterem és Kávézó vezetője, Rimár 
Gergely gondoskodott. Hamburger, 
hot-dog volt bőven. Rimár Gergely 
egyébként nemcsak így segítette a 
rendezvényt. Mellette nevezett egy 
csapatot is, amelynek oszlopos tagja-
ként pályára is lépett, s amely végül 
a negyedik helyen végzett, továbbá 
– ha kellett –, beállt a „konyhába”, 
és kiszolgálta az éhes szájak gazdá-

it. Gyermeke egyébként a Hófehér-
ke Óvodába jár, s Rimár apukaként 
minden Koszorúsné által szervezett 
közösségi rendezvényen részt vesz. 
Legyen szó erdőtakarításról vagy  
más környezetvédő akcióról. 

– Egyetemi baráti társaság a mienk 
– mondta Rimár Gergely. – Régeb-
ben egy csapatban is kosaraztunk, 
mostanában inkább kirándulni járunk 
közösen, családostól. Egy ilyen jeles 
eseményre azonban össze tudtam 
trombitálni a társaságot. Egyébként 
máskor is lejárok az 525. térre ko-
sarazni, s elmondhatom, kevés ilyen 
jó streetball-hely van Budapesten. 
Játékminőségben pedig egyik sem 
jobb ennél, s még bumlizni sem kell 
a Belvárosba érte.

Az italt javarészt a Rauch Hun-
gária Kft. biztosította. Támogatta a 
rendezvényt az Offl ine Magazin és a 
Basketball World elnevezésű, kosár-
labda felszereléseket árusító szakke-
reskedés is.  A Danone ivójoghurttal 
szolgált a játékosoknak. A támogatók 
között meg kell említeni a Thurzó 
Anna vezette Nagycsaládosok Ma-
dárfészek Egyesületét, amely sátrak-
kal, asztalokkal, székekkel, s kétkezi 
munkával segített. 

 Kaposi Máté a zuglói vendégeket 
képviseli. Ők nyerték meg a tornát a 
Most Wanted People elnevezésű csa-
pattal. Ádáz küzdelemben vették el a 
koronát a Másnaposoktól, akik 2009-
ben diadalmaskodtak. – Mi a Pillan-
gó Parkban szoktunk összejönni. 
Nagyon tetszik, ami itt ma történik. 
Igazából nem kötődtem szorosabban 
eddig a XVII. kerülethez, néhány jó 

ismerősöm lakik itt, nem több. De ez 
a mai nap, a tornagyőzelem, a jó han-
gulat mindent fölülmúl. Most már – a 
kupa miatt – mindig örömmel fogok 
a XVII. kerületre gondolni. Ez egy 
új kötödésem ide – mondja Kaposi 
Máté. 

A büntetődobásban Böszörményi 
Bálint volt a legjobb, tízből tíz ta-
lálattal. Egy perc alatt Tápai Sándor 
tudott a legtöbb kosarat dobni, szám 
szerint 14-et. A néző csak fi gyelte a 
pontosan repülő labdákat. Csodálatos 
látvány volt. A királyozásban minden 
résztvevő indult. Az a lényeg, hogy 
labdával kiüssék a játszótárs dobását 
a kosárból, vagy a röppályán térítsék 
el a labdát a célba jutástól. A királyo-
zást a tavalyi győztes, Tóth Ádám 
nyerte idén is.  

Koszorúsné Töth Katalin a játék-
nap végén kihirdette, hogy a negye-
dik helyen végzett Fütyülős Málna 
elnevezésű csapatot kérik föl arra, 
hogy képviselje a kerületünket a 
Kert nevű települések találkozóján 
augusztus 21-én Erdőkertesen. A 
csapat képviselője, a 20 éves Marton 
Bálint, madárdombi fi atalember, aki 
még óvodás kisfi úként a Hófehérké-
ben ismerte meg Koszorúsné Tóth 
Katalint, a tornáról a következőket 
mondta. 

– Számomra három éve ugyanazt 
jelenti: a legjobbat, a legnagyszerűbb 
érzést! Készülünk rá, nagyon szere-
tünk ide jönni. A társaság, az embe-
rek, a hangulat, s nem utolsó sorban 
a játék miatt. Nagyszerű dolog látni, 
hogy az 525 rendezvénysorozat egy-
re népszerűbb, egyre többeket vonz!             

A főszervező: 
Koszorúsné Tóth Katalin

Fohsz Tivadar alpolgármester köszönti a sportnap résztvevőit
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