Keltik a hangulatot

Szász Emese az e$yetlen magyar aszázban
ffi ARDAY ATTII.A

Mint minden évben, most is

olimpiai bajnokokat' érmeseket látunk a West End Grand

Prix pástján Budapesten. A
r2B

t..agű

mezőnyben ott lesz

London aranyérmese, az ukrán Jana Semjakina, Peking

egyéni ezüstérmese, a román
Ana Branza vagy éppen a kétszeres csapatbajnok Tatjana
Logunova oroszországból'
De mi van velünk, magyarokkal?

Egy éve Szász Emese épp-

úgy eséIyes volt a 1ondoni
kvótára, mint Semjakina.

Közben visszacsúszott a világranglistán, de a kvótát végüI a
pótkvalifikációs Versenyen'

Pozsonyban megszeÍezte, a
játékokon viszont nem jutott
éremközelbe - bár a bajnok-

nal semmivel sem rosszabb

vívó. Egy éve egyébkéntmég a
csapatnak is bőven volt sansza
az olimpiai részvételre,sem-

mivel sem alkotják te-

hetségtelenebb vívók,

mint mondjuk

a

amely később az
aranyig menetelt. A magyarok
ezt itthonról figyelték.
A női párba|tőr csapatversenyét Rióban megtartják (ezúttal Szinte bizonyosan a női
tcir csapatversenye marad el),
azaz vo]na miért építkezni.

,,Bdrcsak olyan fényes jö-

uórcjl beszélhetnénk, mint
amilyen a múltunk, de nem
tillunk jól _ mondta a pesti
Grand Prix,,].sajtótájékoztatóján Kovács Iván, az ősszel

kinevezett keretedző. _ Szósz
Emese a tizenkilencedik a ui-

ltigranglistán,

a

köuetkezó
magyar úiszont csak száznegyuenedik."
Kovács Iván a 119. helyen
álló Békeli Edinát nem em-

lítette, mert a 2011-es magyar bajnok Németországba
költözött' Ugyanúgy eltűnt,
mint generációjának ered:

sziísz Emesc egyedül taÉja
magasba a lángot' dejöna segítseg

ményei,

a

'mostani húsz-hu-

szonkét éveseké.

,A Cstlp(lt sohasem látott
mélységbezuhant uissza a
uilágranglisttin, lnost épp ti-

zennyolcadik, igaz,

az

elsó

uilágkupára, Dohára neftl
neueztünk _ utalt vissza a ke-

a szezonnyitó viadalra, amelyen Szász Emese
ret-edző

egyéniben negyeddöntős lett,
vagyis kezdi visszanyerni formájál - Afejekben kell rendet
tenni, mert Ualamiért tartottak a höIgyek a tekintélytől.

Az edzéseken uisszafogott,
Íásult uíuókkal találkoztam,

de ez már kezd megudltozni,

újra látok csillogÓ
újra neuetgélünk,

szemeket,

és szerintem

jobb hangulatban könnyebb.
Látom

a

fényt az alagút uégén,

különben nem uállaltam uolna el

afeladiilbt:''" "'"

Kovács lvánnak,

""

mint

mondta, egyik első dolga volt,
hogy a küIfoldön élőket ,,fegy-

verbe hívja''. A Londonban

készülő Révész.Juliannabelépőként megnyerte egyéniben a magyar bajnokságot' és
döntőt vívott mindkét váIogatón. A keretedző Szász ésRé_
vész mellé keresi a harmadik
erős embert _ a héwégiegyéni
Grand Prix ebből a szempont-
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