
,,Most már
a páston
a helyem"
Szilágyi Áron olimpiai és
világbajnok kardvívó

Mennyire Íontos a konti
nenstorna?
- Az Eb-re négy hetet tud-
tunk készülni, ez üszonylag
hosszú tréningi dőszak az
egyrnást kéthetente.követó
Világkupa-versenyekhez
képest, és mindenkinek elég
kellett' hogy leryen a jó for-
ma eléréséhez' En is érzem
magamban az erőt, azt, hogy
jól fogok tudni teljesíteni'
Nagyon motivált is vagyok,
hiszen olimpiát és vb-t már
nyeftem, Eb-n azonban még
nem sikertiilt ararryat sze-
reznem. Jó lenne győzni, de
elégedett lennék azzal is, ha
magamból ki tudnám hozni
a maximumot. Ha ez egY
dobogóra vagy egy döntós
}relyezésre elég, akkor annak
is tudok majd önilni.

Van olyan az ellenfelek
között, akiről ú9y érzi, hogy
kiÍejezetten önre fáj a foga?
- Ugy gondolom, mindenki
az alchrális olimpiai bajnokot
akarja legyőzni. Fel vagyok
készülve arra, hogy az összes
ellenfelem engem akar majd
a legjobban megverni, és
120-130 százalékot igyekszik
majd nyújtani ellenem.
En is késztiLlök azonban, .

a világbajnokság előtt min-
denkit kielemzünk majd'
a csapattal már el is kezdttik
a videózást'

Nem hátráttatja a Íetké-
szÜlésben az, hogy ön a vb
kampányának az arca?
- Áhogy a mesterem' Somlai
Béla, én is úgy gondolom,

hogy a legfontosabb
a munkát elvégezni. Nem
szeretek edzésről lógni'
és ha ott vagyok, maximálí-
san belevetem magam
a felkésziilésbe' Ugyanakkor
nekem is szívügyem, hogy
a hazai vb a rendezés szem-
pontjából is tokéletes legyen,
hogy megmutathassuk,
igazi vívónemzet vagyunk.
Atorna reklámfilmjének
forgatása nagyon érdekes
volt, szokatlan szerepkörben
találtam magarn. Színészi
teljesítményt vártak tólem,
és elégedettek voltak
a munk'ámmal. Naryon
érdekes tapasztalat volt,
hálás vagyok a szewe-
zőknek, horybevontak.
Mostantól azonban a páston
a helyem. Áz Eb-re és a
világbajnokság elótti koz-
vetlen felkészriüésbe már
a lehető legkevésbé szeret-
némbeengedni az oda
nem illó dolgokat, ott már
csak a vívásra akarok kon-
centráLni.
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