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Észt testépítő szakembernek
köszönheti az izmait, lengyel
tónedzónek a vívtífonmfi át: a
Londonban élő Bévész Julian-
na a hétvé$i West End Grand
Prix-n több év után tér vissza
a magyar párb4itőr-válo$a-
tottba.

London többek között a 4aj vá-
rosa, aminek egyik oka, hogy
az ott éIő hihetetlen embertö-
megnek egész jő a kedve. Ezt a
hangulatot hozta magával Ré_
vész Julianna, a magyar váloga-
tottba üsszat ér ő párb a1tőt oző :

szinte folyamatosan nevet, biz-
tatja' csábítja az embert, hogy
a hétvégén megnézziik a pesti
Grand Prix-t.
A világranglistán nem iill

rosszul - merthogy sehogy sem
á1l.

,,Jelen pillanatban nulla pon-
tom uan, mdr azzal is előrébb
lépek, ha a hatuannégyes táb-
Ióra kerülök _ mondja a 2005-
ben vb-ezüstérmes csapatunk
tagja. - Az előző éuekben nem
lehettem udlogatott, hiszen an-
go l - s ze rb férj e mtnel Lo ndo nb an
élek, a keretedzés eket pedig nem
uállalhattam, csak a uildguerse-
nyek előtti edzőtdborokat. Sze-
rettem uolna angol színekben
indulni a taualyi olimpián, de
az enged,éIyhez már tjt éue kint
kellett uolna laknam; én pedig
négy és féI éuuel koróbban kijl-
tözlem ki. Az olimpia kezdetén
jórt uolna le az öt éu, úgyhogy
az angolok nerri uoltak rugal-
masak."

Közben Magyarországon váI-
tozott a helyzet. Míg a korábbi
szövetségi kapitány, Kulcsár
Győző előtérbe helyezte a köz'
pontosítást, a női keret jelen-
legi edzője, Kovács Ivrín több

lehetőséget ad azoknak, akik a
maguk útját jrírják.

Révész Julianna először
egy kiadónál dolgozott Lon-
donban, majd betársult egy
vívóklub alapításába. Tanín-
tézményekkel együttműködve
általános iskolás gyerekekkel
foglalkozik' évente százötven
diák edz a klubjában, és áIlítja'
megtaliílta az ú| Kovács Ivánt
egy hatéves, aigentin'magyar
kisfiú szernélyében, aki épp-
úgy balkezes, mint a kétszeres
olimpiai ezüstérmes, de még a
beiíllását is mintha róla másol-
ta volna.

Nagy kérdés, milyen szín-
vonalon tud Révész Julianna
Londonban felkészülni' Erre
részben már megadta a vá-
Iaszt azzal, hogy decemberben
egyéni magyar bajnok lett, de a

hétvégi Grand Prix-n még egy-
értelrnűbb ielét akarja adni.

,'DéIelóttönként eg/ észt test-

építőedzri teruei alapján készü-
lök, aki úgl ért az anatómiához,
mintha oruos lenn'e.- néhány hét
ufuin már laszox, hog koclctis
lett a hasam. Délutánonként egl
lengel tóredzó mttja a uíuóedze-
seimet, aki fellendítette AngliÍib an
ezt a szakd'1at, de a ydrlqj.tőrhöz

is nagton ért. Akét ünnep között
is gnkoroltam, meg szilueszterkor
is, a dohai uiltigkupán azért nem
uettem részt, hogt ne smkísam
meg az edzesmunkát abudnpesti
uerseny előtt.''

Bizonyosan a kinti munkát
dicséri, hogy duzzad az erőtő|
és az őnbiza]ómtól. Ilyen ver_
senyzőt akarunk látni a páston
is, minél többet. $á


