vív harcot
'. SZitágyi Aron és Esztergályos Patrik
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Régóta nem igaz, hogy a vívás

kiegésátő spoltága a vívás. A
kor kíviírralmait szem előtt tar-

tók erőnléti edzéseken atléti-

ka- és cselgiincsszakemberekkel késztiLlnek, mások sűyokat
i emelnek, megint másokjégkorongoznak vagy futballoznak
l is a úvás mellett, eg$észt az
]' örömért, másrészt azért, mert

az

alJóképességt-ik iáték köz-

i ben mégjobban fejlődik'
:, Szilágyi Á"ron sokolda]ú tel.,
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hetsége részben közismert.

otthon van a matematikában
és a pszichológiában,

közben

úgy tud futballozni, hogy arra
egy gálameccsen Détári Lajos
is felfigyelt' AJacsonyan lévő

Súl)'pontja és ólábai ott kimondottan előny jelentenek,
de kérdés.hogy a gyorsasága
r milyen pluszt adhat neki egy
],

i

i':

jóval fusebb labdával aZ aszLal
mögött,

ütővel a kezében.
Szombat este a Körcsamok_
ban pingpongozóként ismerhetimega kö-

zönség a Generációk Csatájrán'
azon a gáaversenyen, amelyen
a sporlág legnagyobb egyeniségeiből is bőven \esz véiaszték' Világ- és Európa-bajnokok
csillogtatják meg a tudásukat,
l(amprír Tibor, Jónyer Iswiln,
Gergely Gábor, a svéd Mikael

Appelgren és lörgen Persson'
továbbá Tóth Krisztina vagy a

paralimpiai bajnok Piá]os Péter.
A kard olimpiai és világbaj_
noka, Szilágyi Á"ron a tervek
szerint apfubajtőr if úsági olimpiai bajnokával és korosztáyos

világbajnokával, Esztergályos
Patrikkal méri össze erejét.

Tiszta gondolkodásával és
intelligens megnyilvánulásaival sok ember szívébelopta

már be magát Esztergályos

is, ezek alapján talán benne

is Szilágyi-szintű tehetség la-

pul. Nehéz lenne eldÓnteni,
fegyverrel ki a jobb, hiszen

nem ugyanazt használják, de
az ütő köZös nevezőrehozza
őket'
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,Te niszezte m fél éu ig, vagt -

is nem csak kipróbdltam azt
a sportágat _ mondja Esztergáyos, a tataiak vÍvója. - Egt
sérülés miatt kellert abbalrugtnom, de rernélem, hogl azt a

rudast

az asztaliteniszben

_'i

tiir,
r,t

rj

is

hasznosíthatom. A hauerokkal
eÜ-eg összejöuetelen szok-

tunk pingpongozni, szeretem

Szilágyi Álon is szívesen vállalta a Íellépéstazasztaliteniszezők gáláián

is ezt a játékot. Péntekenként Sponcsamokból sétá majd át
Tatabtinytin is lejártam, hogt Patrik a Körcsarnokba, délgtakoroljak, úgt érzem, fel tuelőtt és délután tartjak ugyanis
dom uenni masakkal a harcot.

Az uiszont nem tudom, Áron
hogan játszik."
Szombat este a szomszéd-

ból, a GerevichAladiír Nemzeti

a piirbajtőrcsapatok országos
bajnokságát. Szednie kell a 'lá_
bát, ha a piíston messzire jut a
csapata.
,,Jó lenne, ha a csapatuerseny
miatt nem érnélcoda idejében

a Körcsarnokba, meft az azt
jelentené, hogy elókelci helyen
uégzünk uíuasban. De ekkor is
részt ueszek a Generticiók Csa-

táján, csak később tudok 'iát-

szant - tgefl Eszlergaryos.

