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Lassan eléri a hiirom tqljes esz-
tendőt a Magyar olimpiai Bi-
Zottság, a Decathlon és az utan-
potlassport.hu iáltal alapított,,A
hónap műhelye"-díj' a pénteki
miár a harmincötödik díjátadő
volt, és nem először lehettünk
duplrízás tanúi. Novemberi tel-
jesítménye okán 2014 február-
jiához hasonlóan ugyanis ismét
a BVSC-Zugló vívószakosztálya
nyerte eI az elismerést és az az-
zal együtt járó félmillió forintos
Decathlon- sp ortszervásárlási
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utalványt. Az egyesiiLlet fiatal
versenyzői közül a múlt eszten-
dő tizenegyedik hónapjában a
IegkÍemelkedőbb nemzétközi
eredményeket a párbajtőrö-
ző Andrásfi Tibor érte el, akit
édesapja: készít fel: a kadétok
európai körversenysorozatának
klagenfurti állomásián egyéni-
ben második helyen végzett,
csapatbarr aranyérmes, lett,
maj d a pozsonyi junior-világku-
pián a nyolcadik'helyet szerezte
meg a bsaknem'h1r'qgtszáz fős
mé2őnyben. Rajta Í<Ívti1 sZépéÍi
bontogatja sziírnyait a kardo-

zó Pusztai Liza, aki még csak
serdüIőkorú, de miír a junio-
rok nemzetközi mezőnyében is
letette a névjegyét' valamint a
páLÍbajtőÍöző Borsody Emma,
aki igazi vívócsaládból sziírrna-
zik' A zuglói egyesiilet részérő],
Nedeczky György szakosztiíly.
vezető-helyettes beszélt, laki
elmondta, vívásban rerrdkívtil
fontos, hogy felkészült edzők ta-
nítsiík a fiatalokat, és abban Iát-
ja a BVSC sikereinek titkát, hogy
magasan képzett prárbajtőr- és
kardmesterek ftigláIkoznak az
utánpótlással 
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Dijazták a közönségszava-
zás győztesétis, a szénezer fo-
rintos jutalom a Torna Club
Békéscsabát. illette, amelynek
nevében az egyesület kétszeres
olimpiai résztvevője, Böczögő
Dorina Vette át az elismerést,
aki örömét fej ezteW, hogy egy-
re tibben vannak klubjáná a
legkisebbek, és reméli, hogy
a uzváLa$ztónak számíJó ser-
düIőkor után is a torna mellett
dóntenek.

Február végén átadjrák 'Áz év
műhelyé":díjat is, ami kétrnillió
forint készpénzzel j ar együtt.


