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rilisban lett ígazán közismert,
qniJeot a plovdivii$úságí tilági 
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bpjnoksággnpfubsjtóüen:g}.ő-
zcitt. Kevesen gondolnák róla,
hogy rnár t3 ]éÍÉ.s Írlt', ar14!g{
megisrnerkedetÍ avívÉSsal. 1 1: 1;

,,Egész kbsi korom óta na-
gfr,n sFerettem ma.eo- 91i,, fzihtE,
mindent kipróbálnm a rcnisz-
tőtr; |cead.ve az ailétiká;1n dt.kftti'..
l5;mesé1te á 16 eiztendó$fr&,,,
_ Nem tudni, miért, átlandlan
ti)dőgrulladtist kaptam, 'a so-
kadik úttin agzüIeim ret mond-
táki ,,, koy ;.nldn,,;,,,.éi etne.iqpb,
lénne megpróbúIni ualnmilyei
teremsportot. ug ltattittern tct á
uíufuná,l1,'kagt i,o,Ít'óui!lú !::

ttirsarnwlf tqllcavg11tk, b,e.;.,;

uásárlóközpontban, és mesélte,
fuqg'őuíi!t}),;',étt,.fut8,,#.@]Mtki,',.
fuit ae mennyire menő, kardoz-
nak eglmóssal mint Zorro; ki
akarom probálni!''

,:, Nem b$6s ., ,h ofi,.év",,
vel később b$$, :Eszt s,.

Pagif;., $tiságÍ., vi}ágbÁj o ak,
mondháda,;,; magát;., ,.a',ü|tóibéi.,
e,lején vol!,Bu@ateh: aaell,ró:i,
pai köruerseny, heudik lettem,

'í#, ,b yalífi. $ffim,,' ., 1m,,;,,a
plovdi ui ifi úW uébére. On nem
i'8q#4n.tü,rraj!W,saáwt\űx tnó,i,

Iyesek között, de én nagton ke-
mÉnyen Íelkesrültem rá' meg
sportpszichológushoz is jártam
eíőtbiwk:|i.e.ga.nqlily.a7nttary,#
kie m e lkedó fu múban érkeztem
a uersenJrre' Ezt köuetően persze
ffiiadehkí, tóle?n .ud; ta,:a,Z' :er,édi

.mányeket;.*nltÉbwig,taher$án,t
éltem meg azóta uiszont ei mo-
!iváI:1sú&bü|Ígrd&.tíÍ,:mondm,
E*ztergályos,, 6,ttitert h 

,
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stigi olimpiára, nuir mindei-
képpen nyert. Én uiszont úgt
uagtok uele: ha már ott vagyok,

ék,'fi-.'Ia g!?uóFp'elj,im.i ;'
akáfaa,.a-76nyé.retnlgibl|l,,;l{lÉ.;

SzÜletett: 1 997. augusztus'l9., Tatabánya
Elmondása szerint egykori óvodástársának köszönhetően
ismerkedett meg a vívással. A tatabányai fiú több sportág-
gal alapozta meg pályafutását, Úszott, atteti-
zált, teniszezett - példaképe Rafael Nadal
teniszező' A mallorcai zsenihez hasonlóan
csak a legiobbal éri be, Nankingba is aZ

aranyérem reményében utazik. Az ifjÚsági
otimpián jó esélyekkel áll raithoz' hiszen
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