Βράβευση αθλητών
στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς τίμησε τους άριστους
αθλητές και ομάδες του σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο ΚΑ’ Δημοτικό σχολείο.

Στην εκδήλωση πέραν από τους αθλητές των σχολείων του Δήμου Μέσα
Γειτονιάς και των ομοσπονδιών, οι οποίοι διακρίθηκαν σε διάφορα αθλήματα
καταλαμβάνοντας την 1η, 2η και 3η θέση, βραβεύτηκε η ομάδα υδατοσφαίρισης παίδων
του Ναυτικού Ομίλου Μέσα Γειτονιάς, η οποία κατάλαβε την πρώτη θέση και κατέκτησε
το πρωτάθλημα στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά καθώς και την 1η θέση στο Παγκύπριο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης Παίδων. Επίσης
βραβεύτηκε η ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων για την κατάκτηση της 2 ης θέσης στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων.

Άλλη μια ομάδα της Μέσα Γειτονιάς με πολλές διακρίσεις που είχε την τιμητική
της στην εκδήλωση του Δήμου είναι η καλαθοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μέσα
Γειτονιάς η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας U18, ήταν φιναλίστ
Κυπέλλου και ανέβηκε στην πρώτη κατηγόρια.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς κ. Δώρος Αντωνίου αναφέρθηκε
στη σημασία του αθλητισμού στη ζωή μας και στη σημασία που ο Δήμος αποδίδει στην
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Τελειώνοντας το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
συγχάρηκε τους αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές για το δύσκολο έργο που
επιτελούν ο καθένας από το ρόλο που έχει. Συνέστησε στους αθλητές να είναι
πρωταθλητές και μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο. Ευχήθηκε δε σε όλους τους αθλητές
να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αγάπη και να έχουν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού κα Κάτια Παρπή στο χαιρετισμό της
ανάφερε ότι ο Δήμος στηρίζει πάντα τις προσπάθειες των νέων, γιατί μέσα στη
γενικότερη απαισιοδοξία που επικρατεί, οι νέοι με τις διακρίσεις τους είτε στον τομέα
του αθλητισμού είτε σε άλλο τομέα, αποδεικνύουν ότι υπάρχει ελπίδα.
Το θέμα της ομιλίας που παρουσιάστηκε από τον Δρ. Δήμο Νεοφύτου,
Ορθοπεδικό Χειρούργο με ειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις, ήταν η πρόληψη και η
θεραπεία τραυματισμών σε αθλητικές κακώσεις.
Στους αθλητές και στις ομάδες που βραβεύτηκαν απονεμήθηκαν τιμητικά
διπλώματα και μετάλλια.

