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,,Egr dlom megual sult."

A Magyar Vív sztivetség eln ke,
Csampa Zsolt mondatát bfuk

ismételgethette volna, hiszen a
megiállapítást Budapesten, a XM.

kertiletben taliálhat Erzsébet_
liget polgárai va] ban magukénak érzik - és néhany nap mírlva
így érezhetnek majd a csiitcjrtrjk
délután átadott rij vív _ és birk

z terem miatt is. Az

-

iinnepség
mindkét sportág esetében mér_
fdldk , ami még akkor is igaz, ha
az elmrilt

id

szakban és a ktizetjri_

v benis sorkenil méghasonl

át_

adásra' mivel a vívás és a

zás

birk

szerepel a kormány iíltal kiemelt
és támogatott 16 sportág kdz tt.

Ezen

a

csiitcirtcik délutiínon

viszont a Kertviárosi SE és a Kertviírosi Vív SE tinnepelt, s hogy
egy j terem átadása milyen so_
kat jelent az adott sportágnak, az
eseményen megjelen k]asszisok
is igazoltak. Szilágyifuon, aVasas
olimpiai bainok kardvÍv ja nem
teljesen kívtiláll ként volt jelen _
szeptember eleje taDecsiAndrás
iránytt1a a felkésziilését,aki ezer
sziállal

krjt dik a klubhoz, amely_

nek édesapja az elncike, testvére,
- brár még aktívan
_ besegít a fiatalok

Tamás pedig
iizi a sportágat
edzésébe.

,Ázt hiszem, egt motiutilt uersenyzcinek nem annyira fontos,
milyen k rnyezetben sportol, ám a
szakmai munka mintiségét igenis
meghatározza - fogalmazott Szi_
lágyi Aron. _ Ha neru cs szlailnak
a uíu k a rossz parkeÍt 'n, ha uan
meleg uíz az lt z(jben, ha tényleg

csak

a

munkára koncentrálhat

mindenki, soklcttl k nnyebb. ArrÓl nem is beszelue, hogl nkin a
sziil k is szíuesebben hozzlik ilym

k

rnyezetbe a germekeiket. Nem

utokÓsorban pedig takin a sportágunk népszertkítéséhezis hozzi-

járul eg ilyen szép uíu teran."

M dos Péter olimpiai

bronz_

érmes birk z pedig olyannyira
nem kívtiliíll , hogy a kertviírosi
birk z szakosztáiy arca _ nem
véletlentiLl ált biiszkén az íj teremben.

,,Mégminden j itt, mégérztÍdik
feltijíttis illnta, uag's hitÍnyzik a
szag, amely annyira jellemez egr
a

z termet, de szerintemegthét
mtilua mdr ebben sem lesz hiány _

birk

nevetettM dos.

-

J

a

helyen uan

terem, remek, hogt nagr ablakai

uannak,

íg a parkb l mindenki

beleshet az edzesekre,
ez csak

Szi

j
-

t tesz a

és szerintem
sporttigunknak."

Azolimpiaibainokkadozr

tígyi írcn aláínísa a vÍnípalántát
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AzÜnnepélyes pillaíat,

a

szalag átvágása után'a telmet biftokbavehetik

a

spottolrík

