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SPORT

Þiriac, un dar pentru copii
Ion Þiriac a mai comis un gest de
recunoºtinþã faþã de sportul românesc,
cãruia nu uitã niciodatã cã îi datoreazã
consacrarea sa internaþionalã. ªi, pe
lângã atâtea alte lucruri minunate pe
care le-a clãdit aici, acasã, a fãcut acum ºi
un dar excepþional pentru copiii
bucureºteni.
Pe
malul
lacului
Pantelimon, acolo unde era cândva fosta
bazã Granitul, a cumpãrat o suprafaþã
de 30 000 mp, pe care a amenajat un
perimetru sportiv de prima clasã, cu o
investiþie substanþialã. Sunt nu mai puþin
de ºapte terenuri de sport - pentru fotbal, handbal, tenis, baschet, ultimele
acoperite cu gazon artificial – ºi un
complex ultramodern,cu vestiare,
duºuri, cabinet medical etc.
Inaugurarea a avut loc la jumãtatea
lunii iunie, în prezenþa unor vedete
de talia lui Gicã
Hagi ºi a
Andreei
Rãducan ,
a
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preºedintelui COR, Octavian Morariu, ºi
a primarului sectorului 2, Neculai
Onþanu, iar copii din cartier nu au
întârziat sã ia baza sportivã cu asalt.
Totodatã, marele om de sport care este
Ion Þiriac a capacitat în proiectul de
lansare a proiectului marile personalitãþi
care îi sunt alãturi în Fundaþia Olimpicã
Românã:
Cristian
Gaþu,Anatol
Grinþescu, Nicolae Nedef, Dan Popper,
ªoni Lãzãrescu, Eduard Panã, Mihai
Nedef etc. ªi, nu în ultimul rând ,
Complexul sportiv Ion Þiriac va beneficia ºi de colaborarea cu doamna Carmen
Tocalã,noua preºedintã a Agenþiei
Naþionale de tineret ºi sport. Demareazã,
aºadar, un nou proiect demn de toatã
lauda, care îºi propune sã revitalizeze în
special sportul ºcolar, cu atât mai mult
cu cât acolo, în Pantelimon, existã nu mai
puþin de 14 unitãþi de învãþãmânt. Cu
certitudine cã profesorii de educaþie fizicã ai ºcolilor respective vor folosi la
maximum excelenta bazã sportivã, cãtre
care se vor duce toate drumurile
cartierului, în aceastã varã fierbinte.ªi
toþi copiii vor putea spune “Mulþumim,
domnule profesor Þiriac!” (H.)

