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tényezok mettett tréningeznek

a Versenyz okzavarÓ

Ö'",|lJ|| F !-| ) 7 ?]' r!\l.|

ArdayAttila

> Tata

Mintha a letr.ínt nagy id ket látniínk magunk el tt, a kcizponti
felkész Llés éltizedeit a vív k elleptékTatát.

Fiatal prírbajt, rozok Sétá]nak

az utciín _ délután nég1re vissza

kellett érniijk, h lgyek nélkiil _,
vív k a kézilabdateremben, vív k a fut folyos n, vív k a vív teremben. Itt van a legnagyobb
csend, a férfi prárbajt ri)z(ik saját
korverseny taJtanak, fotozni, vi-

de zni csak szerényen, interjrik
kés bb.

A fut folyos végéta kerekes
székesek t ltik meg, az ut bbi
évek eredményeként integrát világbajnokságot taÍtanak már, így
egytitt Versenyeznek az épekkel,
ezigyleszaz augusztus

krizÓtt Budapesten, a

5. és 12'

syma-csal'

nokban rendezend vb-nis, rigyhogy egyiitt is késziilrrek.

Útban a kézilabdacsarnok felé
a mezrikovesdi labdanig csapat
tagjai keresztezik utunkat, Véber
Gyorgy vezet edz,vel az éIen
eltíre kciszonnek ismertisnek' ismeretlennek, mindenkinek.
Aztén a kézilabdacsarnok, itt
hatalmas a forgatag. Most, a

nÉt

gyerekpszichol giához, ahol már
Iáj ttek, nem j a gyerekne( ha

ket kevesebben ismerik még
arcr l,liányok h szon irrnen és

tanrrlás kcizben lábujjhegyen járnak krjriiLlcitte, mert a dolgozatnál az els pisszenésre odalesz a
figyelme.

kicsit tri], sokan kcirbeveszik ríket,
mert mindenkit érdekel avívás.
A terem végébena férfi t rti-

roz(jk ezÍ"haffi6o*n'ltih.,
marosan édesanyaként tapaszNégy fegyvernem képviselteti taljak meg. Most még csak ciitt magát egyszerre' az todik a vilben Szivarognak a terembe,
vív termet választotta, a hatoket mindenki ismeri, továbbra
dik' a n i párbajt r _ élve egy is szépek és rijra sikeresek, ezért
népszeriíek.A telem kozepén
nem mindennapi edz táborozáviszont egészen más koroszsi lehet séggel _ olaszországot'
A kijáratnál a férfl kardcsapat a tiály' a n i kardoz k assz znak
legnagyobb, legfiataiabb és leg-

kevesen sétá]nak már eI, kevesen
is vannak (hét felrrcítt versenyzcí
Magyarországon...), pedig tribbet érdemelnének.
Ést<ibbet is értek már el az Eu-

napon mindenki egyszerre forgat,
és ez j l is van így, hiszen Szilágyi
Áron arca mar így is mosolytalan,
taliín a sok vívást l, ta]án a sok
kérdéstcíl.Néhanyan kamerást l
beleakaM' a vezetékekbe, szo-

ly és he}yzet nehk

hangosabb. Somlai Béla veze-

ttíedzcínek el is kell beszélge'tnie
idtjnként a tiirsasággal:
,A uilágbajnokágon még t bb
Iesz a

zauar

tényezti, ami elterel-

heti a gondolatokat a uíuasril, de
mindenki csak a sajílt feladatara
koncentrdljonl"- mondja a kcir-

ben

áll

iÜaknak Szilágyi Aron
trénele. Úgyhogy j t is tehet ez
a nllt nap szakmailag, hiszen
sokan a vb-n élhetik át el SZ I,
milyen a kamerák, kérdések, az
érdekl dés kereszttiizében a legkiélezettebb téthelyzetben odaálni, ez steril kÓrÍilmények koz tt
nem mo.dellezhetri. Hasonl an a

iii

ztík, a mostohagyerekek. odág

r

pa-bajnokságon, mint el deik

az elmrilt években. És a lényeg
még hátravan: nagy idciket éltink

maid

jra!

lhtcÍilcttglilEh Ebil

A

kerÍtésttitolda|.áI

vánkozik

az

t

béfetéi kí:

ember, odabentrcÍt

néhányan inkább kifeté - ez a ta-

tai ede _tábor lTo.st is; :Fontosak
a prograrnok' hogy n csak vÍViás

telef_onját"; mondia az]déi Eb.ÍN he.

tedik Rédti Andms a férfi párbajttÍ-

6apqt edzé$eÍs nyt Utánl amlÍgy
lazán, mosolyogva.

K zben kiÜrÜl a vívoterem, a

l: 20]il.e5.

flatalabb k,a Vé{osba,kéredzked-

az.,votrt',

nek ki' az

kiziisen,

kihÍ-

$a[ádiÜk, zért l$atább lélgkbán,

Ez Vi52ont rl.ánapságnagyobb

vás' mint valaha.
,,Regebben mindig betlttÜnk egy
szobaba, me8ittunk riatamit, beszét-

gettÜnk de mi ta intemet van, ez
megszíínti Mindenki nyomkodja a

telefonon ve[Ük vannak.
Ez a korra nézve vegyes csapat

gítánll.v[tá$*up

ffit

5i:,

ku,l'csa,egyrihtetiÍ véternényszeÍiat

légyen, hanem t bbféle krz s él.
mény, mert ezek építika csapatot'

id sebbeknek hiányzik a

l

dÖnt ben l9 tussal verve a
v|tfubajnok$Ég á[[ nd favofitját'
Franciaországot E nagy gy zelem
kerÜtt, a

hogy_ {ft :esté kÍrncnlék
az, : lnternazlor]ale*Bolo:

gna.mé_ccsm; aho,t nÉgy ha$Í g

tt]

táttak.

Ett tÍnégnacyoneis,és sikeres' fél
évtizede mindenhonnan houa az

Ugyanezt megismétetni etég
nthÉl, tosz.á,budáp'esll világbaj.
n'ckság, gt Ít' de bi2tosan ketlenek

érmeket. A tegszebbet, az aranyat

a kozos élmények.

