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...És AMlKoR A KARD vív a VerS enyző hetyett: Szitágyi Áron lgy

ranyig, ami Budape trőt még hiányzik neki

T
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Legaldbb a jében, 20l2-ben a döntőjében
harmadik- győzte le, 201l-ben és 2010.ben

negyedik asz- pedig a világbajnokság negyed-
szónál jártam döntőjében állította meg.

már, amikor eI- Készül is minden vetélytársra
kezdtem uala- Szilágyi Áron, egyik legnagyobb

mennyire érezni a erénye a tudatosság.
uíutist. Az elrjdön- ,,Vannak, akík azt szeretik, ha

tő és a dijntő már az csak a póston látjólk meg, ki a
igaai uolt" - mondta a köuetkező ellenfél. Én nem szere-

Vasas.versenyzője, aki a tem az ilyen me|glepetést, nem is
l:, .fináléban a minden- biztos, hogy hirtelen eszembe jut,
,lli kinek kellemetlen mit érdemes uele szemben előuen-

dél_koreaÍt, Ku Pon nl - mondta. _ Szeretem az előzó
Kilt 15:7-re ,,levág- este dtnézni az ágat, a lehetséges
ta']. ellenfeleket elemezni $o.mlai Béla

:Szilágyi azért más bticsiual, uideizunk is sokat." '

ffi úton is eljutott már Nem várjuk el, hogy meg is
+,' az atanyíg, másfél éve verje minden ellenfelét. Bőven

Londonban mindenki elég' ha a legjobb tudását adja.
láthatta' azew éwelez- ffi

előtti' athéni világkupán ke-
vesebben. ott saját elmondása

szerint nem volt óemmi sondia lpluul '. -
az első pillanattól az utoüóig,'a ili11''11?i'Effei!i m.*ili*iiuil
nagyobb élményt mégis Padova e{sőkÖre-MoM_sportközpont
jelentette neki. tiV p,:l . ...,..

,,Amikor megy a uíuás, azt 9o0:64-estábla-MOM_sportkÖz-

mondjuk, a kardunk uíu helyet.- |go'.To:Hyotcasoöntő-WestEndCity
tünk. A legutóbbi győzelem érté- Center ,

kesebb, mert jobban meg kellett
küzdeni érte" -mondta a világ-

:xT"i'nöíTÍ$ lifi.".':',",.x1 ÁaiaiI]t I'james aa hétvégi Gerevich_Kor
pátÍ Grand Príx előtt. 1,#,büdápÉstJ, ra:lt$,Pjiffi,éjrittalffi*i

Egyetlen olyan' érem van csak, l ]ágr@glisüa'nls{.!6 helye*zqtlip#,Í9t 15
u*"fu"t még nem ,'y"rt -"g ;,''uiJsfi;b.i o*Ltlm'[ffi
legnépszerűbbhazaiviadalon. ellenfetevottaléÉutóbbi'oliml&TéjViti

Sztlágil íron teklntetén és nlnden mozdulrtán látszlk' hogy tÜdatosrn készltlrzelleníelel-
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de arról is, mihez kezd, amikor
nem megy úgy a vívás, mint Lon-
donban' hogyan tud mégis világ-
versenyt nyerni.

Hiszen a legutóbbi padovai
ülágkupán sokáíg nagyon nem
ment.

,,Szenuedtem egy iróni uerseny-
zőuel, egydltalón nem éreztem az
asszót. Ilyenkor jön elő minden
más, ami nem uíuás. Kiizdeni
kell. Előtte, Madridban a tizenhat
között kiestem, bizonyítani akar-
tam. Még a rnásodik ktjrben sem
ment Hartung ellen, akit az olim-
piai negyeddöntőben legyőztem.

A tavalyi budapesti vb hivatalos
sajtókiadványából kiemelkedik
három mondat' A prospektusban
a versenyzők mindegyike ugyan-
arra a tizenkét kérdésre váIaszol,
amelyből a tizenkettedik:

,,Budapesti aranyérem uagy
lottóöttjs?"

,,Vilógbaj noki arany ér em. N em
lottózom. Csak amiért megdolgo-
zunk" _ fe\eli rá Szilágyi Áron, ak-
kor 23 évesen' Sokat megtudunk
belőle arról, miért éppen ez a
,,gyerek" lett az olimpiai bajnok,

,,Taualyelőtt ezüstérmes uol-
tam, taualy bronzérmes, látszik,
hogy melyik az az érem, amely
még hidnyzik. Megígérni nern
lehet a jó eredményt, hiszen uí-
uóuersenyről uan szó, de a legjobb
tuddsom szerint fogok uíuni. Ke-
mény uersenyre, hosszú uasár-
napra készülök."

Ha összejön' a WestEnd City
Centerben fejezi be a napot, a
nyolcas döntőt ott tartják. A né-
met Nicolas Limbachnak is visz-
szavághat közben, aki 2013-ban
a magyar Grand Prix elődöntő-

tőben, 
.
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,;'11,!!!{$1lN$iolá$rÍiszüntakkpí$ér$.:!d B
balesetben serjllt meg a ke4e' ezÚttal síb

atább a jobb keze' ami neki a rosszabb'

.,,ii.,l'{oss-rÚ,é li$ána, i tal.ll!€M,ffi ffi i

,:t ]Nsfigsiku50ltnal{'tem,1Éüffi$ün
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