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SziIágyi Ánon e$yéniben
szerzett bronzát csapatban
aranyra fényesítette Gáll
csabával és Iliász lliko!ásszal
a madridi kardviIátkupán' íty
el sziir állhatott kétszer a
dobog ra. Ta|án anna is me$-
találtuk vele aválaszt, minek
kiisz nhet az áttijrés.

Csak hétf este indult haza a
repiil , rigyhogy a gy ztes ma-
gyar kardcsapat tagjai kaptak
egy jutalomnapot, spanyolor-
szági nagyk vet asszon1'trnk
férje pedig Madridb l elvitte
ket Toled ba városnézésre.

Az ezeréves falak kciz tt járt
társaival Szilágyi Áron, amikor
kardcsapatunk rég ta várt ara-
nyár l beszélgettiink vele.

,,Miuel az olímpia ta el -

sztjr tartottak csapatuil gku-
ptit, kíudncsian uártuk, milyen

/esz- mondta London bajnoka.
_ Csak a dél-koreaiak hi nyoz-
tak, a tijbbieknél látszott, hogy

f\atalítanak, j embereket pr -

bdlnakki, keresik a csapatukat,
és már akcjuetkezti négt éure ké-
sz lnek. De mi is fiatalított gir-
d ual tilltunk ki, titlagban hu-
szonhdrom-huszonllégy éuesek
uagyu71k. 0r .lqpm, hq'gt Gáll
Csabának, llitisz Nikoltkznak
és nekem|is j iapom uc)It a pds-
ton, amit elteruezt nk, uéghez-
uittilk. Be tudtuk uetni azokat
az akci kat, amelyeket Somlai
Béláual és Nauarrete J zseffel a
ker ete dzé s eken gy akorolunk. "

A magyar csapat magabiztos
sikerével mindenkit meglepett'
de aze| zmények alapján nem
t<irtént csoda, Szilágyi Áron
pedig realista maradt: ,,Mi
m r nouember ta egt tt ké-
sziiliink, míg, a uetélyttirsakn l
csak decemberben uagt január-
ban kezdridtitt a kiiztis munka,

Élfíié'ákarunk lépni
a Világranglistán, és
sZeretnénk metŐrizni
$yŐztes mentalitásun-
kat, n'9m szállhatunk
elett laZ eredmény-
tol. tN\Wffi-W
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Szilágyi Áion

az idei célokrol

t|gyhogy elcjrébb j runk. Nem
mindegy, kinek mennyire fan-
tos ez az éu, ám nek nk nagyon
is aa, hiszen Budapesten lesz
a uiltigbajnoks g. El re aka-
runk lépni a uilágranglistán,
és szeretnénk megcirizni gyr)ztes

mentalitásunkat, nem szdllha-
tunk el ettrjl az eredményt l' A
tijbbiek is er s dni fognak, hi-

szen az oroszoknáI a két legiobb
ember hiányzott, az olaszokruil
péIdául nem uíuott Aldo Moit-
tano. Mi uiszont ugtaruigy
fqlytatjuk a felkésztilést, mirtt
'eddig." Nehéz megválaszolni,
hogy egy egyéni sportág csa-
patversenyén az egytittes cisz-
szetétele mennyire hat az egyé-
ni teljesítményokre, de az az
ér_zésiink, hogy nagyon is. Be-
fejez emberiink szerint rdin-
den kortilmények k zott tudni
kell a maximumot adni: ,,Nem
tudtam még megfogalmazni,
rniért megy j l a csapatban a
uíutis, uagy miért nem. Lehet,
hogy számít az sszetétel, de
én sohasem éreztem magafttat
kellemetleniil a uálogatottban,
bárkiuel uíuok egy tt, mindig
a magyar színeket képuiselem.
GtiII Csabáual és lliá'sz Niko-
lásszal kétszer nyerttink eg/iitt
junior -uikigbaj noksdgot, ssze-
s zo ko t t t ár s as gn ak s z mít unk,

ez gyorsan kider l. De bdrki ke-
r l majd be ktjzénk (. magyar
ranglistdr l, ugyanilyen felfu-
gásb an akar u n k o daállni. "

Arra azonban egyértelrniibb
a v áLasz,Szilágyi Aronnak Mad-
ridban miért ment j l végre
egyéniben és csapatban is, a"mi

minden vív nak nagy kihívás'
és nem iolgaziín gyakori.

,Ázt mdr az olimpia utan
me$ogatiitdzta"m,"h gt a csa-
pat szereplése nagyon Íontos
nekem, fiiggerlen atftl, hogy az
egyéní uerseny hogyan síkertil
* mondta a Vasas versenyz -

ie' * Fizikailag sokat számított,
hogy masszcir nk, Bodnár J -

zsef kij hetett a csapattal, mas-

fél-két éue dolgozik ueltink, de a
k ltségek miatt sajnos n(lg/on
ritkd,n utazhatott a uil gkupa-
uersenyekre. Nagyon hálasak
lehet nk érte, hogy most más-
képpen alakult, hatalmas segít-
séget jelent'" *


