
qff 
fffföffiffinffiTffiffi;ffi**ffi

'#*$ naplemente?
|]3lryl],;ÉHEiltnt *ÜzB"Náarifisbán,á'kátdozó',',', i

rtz,l?i,éii-,.-uuro#.*#ff ! Í:,Er;#Y#n|#*:r* *;
Pásztbr Flórához, mérvó lilion1ii Fetrá a trega-

lacsonyabb rmaua üta'ó víuó. TesÜnagassiágát

azonban nem tartja háLrrinynak, és érmet remél
az if úsági olimpián.

,,Víurisban izerintem nemigen számÍt a ma.gas-

ság, uannak nagton jó alacnny uíuók' Ettől Íijgget-
lb:nbl nghÁ. fuI*nl twz ; :tnert ertís, nezriny utanik
]űnába, az euripai indulókkal már többszijr uíu-

tam. Persze éremért utazom" _ közölte 7ihon11,,
aki _ bííÍ a célokat tekintve rendkívtrl magabiztos

- a versenyek előtt és az első néhány tus alart izgu]'

csakúgy, mint amikor nyilatkoznia kell.
. Igffzi spoltcsaládban nőu.ful' ,ódésapja kosara'
zott, édesanla atletizát, míg öccse szintén vívó'

I}BlIetv€',, ,., , , , ,,,,, :,:::',:
,,] Ái'ó'ú'áemi lodéi ésjuniór.Eurrspá.b4notaá''
gon aranyérm etszerző tardozo a repúléstől nem,
az időeltolódastól azonban tart egy kicsit: ,,,Szeren-

csére lesz nefuiny napunk az titállásra de azért biz-
tasan fiirasató lpsz aho6ú,lit^ űz időelto@.s-'' :

Szabadidejében olajfestményeket készít, leg-

többször a téli naplementéről készült műveket
másolja - akar júliusb an is: ,-Alniknr uan egt kis
szabadidőm, festek. tdén nytiron ene nem rul gak-

']a*,..|d$*, 
ryyűkufikan uwü'Íris' a,nankii&,tfrt1:

,stígi:' biinpia' elóxe pedtg ed.zőtá.br bq. rnegtíinb,,.
,k:ó# 

:|i itliél'ibbb eróben lbg,ek. }etnnleg,még a$a\a'
',tahffi;i,ibenek, nag$ábóI aa.az' v ftotetn iqb ,

'A' zsffi@ j ell .e77ző,,a, saníttisi :idó saabban'.ji;,sok1
izni keiI',p. ótolnotn aa kba,lriban:', Ettől ftigetIéiniil
kininó uagtok. és rail mnrtirgtakkal kapaolatos
nunknh:eÍwn képzelem el a, jövőm,et'|, ;, : 
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"N qgyan :,telpsék és ititr4gq*
nak, de,a stüIeiÍnpeÍn' ffi{andig
értik' a takÍ,Iato k at é. s a z t, .h q.gl.

mi miért történik a póston'
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szÜlet€tt l997' december l6', Budapest
A sporto[ás egészen kiskorától az élete része, mielőtt tizenegy évesen

vívni kezdett' sokat Úszott, futott és kosártabdázott' A Kárpáti Ru-

dotf Vívóktub versenyzőieként talán felesleges is kiemelni, kire

tekint pétdaképként, és noha a legenda hat olimpiai bainoki
címe egyelőre csak vágyálom Petrának, Nankingban merész

tervei vannak: ,,Szeretnék érmet szerezni, de ígérni sem-
mit sem tudok, a mezőny ugyanis nagyon erős''

- mondja diptomatikusan.


