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ErcnuzníLEffil EB-t is kitŰntek
a BVSC fiatat vrvópatántái
A BVSC Szőnyi úti vívóterríé-'
ben a hely szelleme kötelez' Az
egyik oldalról Bay Bé14 a mál
sikól Nedeczky László figyeli
szobor alakjában a verseny-
zőket mindketten szép kort
éltek meg, és nagyon sokat
tettek a klubért, a sportágért'

A fiatalokhoz, a jelerrléviík-
höz szőlva Fenyvesi Csabá; a
háromszoros olimpiai bajnok
párbajtőröző mutatta be őket.

,,Bay Béla bacsi a neg/uenes
éuek végén alapította a sznk-

oszttilyt és az ötuenes éuek-
ben mór cso&is eredmények
születtek' Nedeczlqt l"aci bdcsi
hetuenévesen is pénzt sz.erzett
a működéshez, a legkbebbe-
ket is néu szeirut tsmerfu' IIa
ualakinem uolt ott aa edzésen,
máswp biztosan nikérdpzen:

fiam, te hol uoltd.l?" - mondta
Fenyvesi Csaba.

Az utódok nyilviínvalóan
rendszelesen jámak edzésre,
másképp a februári eredmé-
nyek alapjan a szakosztály

nem érdemelhette volna ki a rabellaésPappBorbrálahoztak
hónap műhelye díjat. haza érmeket a klub színeiben

,,Tizenhdrorn érrnünkből _ aranyat, ezüstijt, bronzot. A
öt a BVSC-nek kijszönhető a |ányok kiemeltek a siker hát-
kadét- és junior Európa-baj- terében lévő összetartoziást,
nolcstigon. De jöuő héten jön ' a közösen eltölttitt sok időt á
az újabb megméretés, a plov- páston és a piíston kívtil'
diui kuoszttÍlyos Európa-baj- Iesz mire fordítani a De-
nolcsá{' - mondta Csampa cat}lon, az utanpotlassport.
Zsolt,aMagyarVívószövetség hu és a MoB {által alapított
elnöke. , d|jjaljáÍó félmillió forintot.

A jeruzsáIemi Eb"ről a pár- ,,e pffizat felújínfuát na-
bajtőrÖzö Hamar BaláZs, i]let- gton uá'r"ffi,k, kicsit éIetueszé:
ve a kardűvó'xelecsénfi tvti_ |ies, nem':is rudunk mdr uer-

senyekre páIyázni, de ez rnost
nem'a panaszkoúis ideje" _

utalt Fenyvesi Csaba a felújí-
tásra viíró környezetre; per-
sze az űj padlózatot atígha a
Deoathlonban fo gják megvá-
srírolni' A vívóterem viszont
mindenképpen megszépiil,
Szatmáry Kristóf klubelnök
legalábbis ezt igérte: ,Átala-
kít4sok, fejlesaések uárnak
az épüIetre, a jobb környezet
inspirálja maj d a fiatalokat."
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