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Gladiátor, conan és tárcaik
MozUelenetekkel népszer[1sÍ|ik a pesti viadalt
*á ARDAY

ATTllA

Nagr moziielenetekkel hildetik
maid az augusztusi budapesti
viltígbainolsággt, amelyen női

kadvÍYóink metlepetéstt'

nérfi páMtőrtizóink a me{lepetes elkertiltísérc kévülnek.
Fénfi kadozóink

peditaz

olaszokra.
A filmeken aiig vrárjak a nézők'
de a páston nem mindig értik

a vívójeleneteket, ezért aztiin
aZ avatatlanok agyában elég

távol esik egy'rnástÓl a úvás

mint ősi harcművészet és a
vívás mint sport. Az augusztus
5-én kezdődő budapesti úlágba|nokság'szewezői

szeret-

nék újra osszekapcsolni' ami

A

Imre Géza bal keze a pesti vb-n

csapatot

széwált' láwányos filmrészleteket hoznak piírhuzamba a
vívósporttal a propagandának

is óremhez segítheti a

lyet l00 nappal a vb előtt, sajtótájékoztatón mutattak be.
Valóban megfogja az embert,

ahogyan Conan, a barbár vagy
éppen a Hegylakó, a Gladiátor
és Darth Vader forgatja kardot.

okozni az egtüttes, és
nern negatíuclt."
A jövő a keziikben van, hiszen
MiártonArrna a maga 18 évévela
legfiatalabb magyar induló lesz,
míg a rangidős tiszt Imre Géza,

Archibald Cunningham pár-

b

szánt összeállításban' ame-

(Leginkább azért Rob Roy és

baját ajánljuk aYouTube-on: a
hollywoodi nyálasságtól teljeSen mentes, tényleg a vívás ií]l

benne a középpontban.)
Az mfu a mi jó sorsunk,
hogy Szilágyi Aron mozdulatai
önmagukban is eladhatóak, a
laikusnak is láthatóak a tusai,
szombaton is élményvolt nézni őket az athéni ülágkupán.
A másnapi csapatversenyen
az olaszok elleni negyeddön-

tőben is elkelt volna belőlük
néhány.

,,Idén ed.dig csak az olaszok
ueftek meg minket, rajuk külön

keszüInünk keII, elemeznünk
óket, és akkor sokkal iobb lesz
az esélyünk ellentjk" _ mondta
a sajtótájékoztatón kihangosi
tott olimpiai bajnoktrrrk' még

ranglistanegyedik Benkó Rékát jelöli, és azt igérí:,,Meglepetést fog

ah az e|őző pesti vb-n'

1991-

en még zásilófelvonóként vett
részl. ő hosszú évek óta oszlopos tagja a legstabilabb csapatunknak, amely minden parbaj tőrvívó esemérytől éremmel tér
haza, mégis óvatos.

,,Bór'jÓl síkerüItek az eddigi
uersenyek, ez a meglepetések
fegtuerneme"

-

mondta. Ud-

varhelyi Gábor vezetőedző

pedig annyit ígért,hogy a hazai ranglistián harmadik Imre
Géza - a listavezető Boczkó
Gáborra] gg}.tltt _ biztosan
benne lesz 'a vb:csápatban, a
többi helyről a hétvégipárizsi
vi-lágkupa dönt.

A pesti vb-n az utóbbi évek
gya\orlatát követve a kerekes
székesek is összemérik erejiiket.

Talán Szekeres Piál helyettes

iál-

lamti&ár is fegyvert ragad újra,

a vb-csapat. Az első harom

mint mondta:,,A, kilencuenegres
balesetem utó'n arcóI álmodtam, hogl egt uikigbajnolcságon
szerepelünk majd az épekkel'

matikusan bekerül, Gárdos

gnk

Athénból'

A női kardvívóknál a

vá]o-

gatók lezárultával össze is állt
helyezett, Varga Dóra, Márton
Anna és Vrárhelyi Anna auto-

Számomra a kétezer-hatos torinói ub az etalon, de biztos ua-

Gábor vezetőedző melléjük a

aleg;jobb."

benne, hogt a pesri ub lesz
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