Me zépÜlt
a qentély

BEFEJEzőDörr a központi tétesítményfetÚjítása: pénteken
felavatták a Gerevich Atadár Nemzeti Sportcsarnokot

KonícsErika u

Nincs rnegiállás.

Az év folyamiin átadott több vívóterem mellett elkészüt a szentély is, befejeződött a minden
idők legeredményesebb magyaI
olimpikonjríról e|.nevezett, régen

csupán Nemzeti Sportcsamok_

nak hívott létesítményfelújítiísa

-

péntgken iinnepélyes keietek

között avatták fel a Gereüch Ala_
diár Nemzeti Sportcsamokot.
,,Az első szo a köszönijmé _ fo-

galmazott Csampa Zsolt, a MagyarVívószövetség elrröke. - F'on _
tos uolt sztimunkra, hogt uíuóink
uégre XK. saizadi körtilmények
közijtt edzhessenek, ehhez pedig
szülcséges uolt a Nemzeti Spot'tcsamok és a tatai edzriterem felújítósa. Ezpk a célok gakorlatilag

megualósultak, elégedettek azanban még nem uagtunk, hiszen
toutibbi terueink uannak. "

Például az, hogy olyan viárosokat is bevonjanak a sportágba ahol még nem volt vagy csak
most kezdődött a vívás, úvások_
tatás _ az elnök kiemelte, már 93

iskolában folyik úvásoktatás a
tanítási kereteken belü.
A Gerevich Aladiír Nemzeti
Sportcsamokban viszont nem
a hcsik, hanem a junior korosztá],tól felfelé a válogatott keretbe
tartozó sportolók edzenek.

hog ix eg helyen készülhet a uálngatott _ emelte ki
Szilágyi Á.ron olimpiai bajnok.
,,Fontos,

Szabó Tiinde spotÍéil Íelelős államtitlrál

(balnl elmondta,

_ Az épület eredeti óIlapotóban
tillt itt az elkészülte óta, afelújíttis
soruin pedig j elentős

u tiltoztisokln
esett dt. Ezeket hosszan soiolhatnam, d.e csak Qget mondok:
nagton jó, hogt a pastokat a padlóba süllyesztették, hiszen a kortíbbi' dobogós rendszer mffiaita

munkát, mondjuk keresztben a
teremb en, nemigen engedett. "

Mostantól viszont a központi
szentélyben semmi sem lehetet-

a

íelÚ|ítások méltók

a

spoÉiíghoz

len: a versen1zők 35 páston dolgozhatnak, továbbá rendelkezésre iáll nyolc, mozgáskorlátozottak
átal is haszniílható piást.
Szabó TiiLrrde, sportért felelős
a]Iamtitkrír elmondta, a 2 10 mi]Iió
forintos beruhiázás mellett további 76 millió forintot a felszerelésekre költöttek:,,A Íelújítaseredményekéntdtadott csarnok méltó
a spottcíghozésméltÓ anéuadój.ihoz' Gereuich Aladár spottolókent

FoTÓk: sZABÓ N/|KLÓs

ami
talán ennél még fontosabb, em-

és ed,zőként is kiuáIó uolt, de

berként is az uolt."

A 3r5B négyzennéterterÍjletu

épiilet kivráló helyszíne lehet

és

lesz is a hazai és nemzetközi versenyelorek _ december 18. és 20.
között itt bonyolítjrákle ahat fegyvememes országos bajnokságot,
a középső napon a
'Magyar víyiiMl

napja'' elnevezésű rendezvQrffi

nyel

egyetemben. ."ffi

