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lŰlltslsakban'
Nem szeret a kÖzéppontban lenni. 0rÜ[ is neki, hogy - nevével

ellentétben - aZ arcát nem annyira ismerik az emberek. A ví-

vÓsisak a magánszférát is Óvja, ám meglehe! a riÓi olimpia

után sokak s#ámára ad maid ÖromÖt a SZASZ EMESE
féle hatalmas moso[y''

o Amikor elküldte szerkesztő-
ségünknek a gyerekkori képét'
szinte mi is azonnal iókedwe
deriilttink. A mosolyfuól rög-
tön fel lehetett ismerni. Mindig
ilyenderiís?

Nem mondom, hogy engem
Sosem érnek nehézségek, de
pozitív gondolkodású ember va-
gyok. Nagyon szeretek nevetní,

imádok viccelődni, és szerencsére
a vívóközegben erre mindennap

lehetőség van, hi-

jó han-
gula-

társaság a miénk. A vívóknál a kon-
centráció mellett nagyon fontos
a gyors reakció, és ez érződik az
edzéseken. A]landóan megy az ug-
tatás, az adok-kapok, a riposztok;
ami szellemileg is megmozgatja és
felttilti aZ embert - mondja világ- és
Európa-bajnoki ezüstérmes pár-
bajtőrözőnk, Szász Emese'
l Ha jól tudom, úszással kezdte
sportpályafutását. Az elég rnagá-
nyos műfai..

Igén, a szüleim először úszni vit-
tek el' Ám amikor kideriilt, hogy
már nemcsak napi egyszer, hanem
a délutáni edzés mellett reggel is
le kell menni az uszodába, szől'
tam nekik, hogy inkább talráljunk
ki va]ami mást. Balkezes vagyok,
amit mondjú a labdajátékokban
is hasznosítani lehetne, de gömb-
érzékkel nem áldottak meg annak
idején' Anyukám Nedeczky lány'
távoli rokonságban allt Nedeczky
Laci bácsiva], így levittek a vívó-
terembe, és bíztak benne, hogy
valamikor, valahol csak kijön
ez a vérvonal. Először a BSE-be

-".'tüi'k, ahol nagyon családi-
as, őszinte csapatba kerültem - és

örök szerelem lett számomra a ví-
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Asalád nagyomfontos awÍuó éáqtébem: csodás környexetfueet m*í€t fci' saÉi[*i

mindenben tiímogaffiák' és rem*k a kapcsolata a nővérév*:B B.g

vás. Aztán amikor egyre tigyesebb ni az o1irirpiára. Üe
lettem, továbbiéptern, eiigazoitam a ba;'ban lstnerszik
a Flonvérltra, ahol sokkai iilkább a mega jó barái, és érl
rlersenyszeilenr, a profizmus cio- rájöttern, hogyren-
minált, ott mirrden egves asszóval getegen szeretnek,
hatalmasat tudtam t-ej1őcini, de ne- tisztelrrek, segite-
hezen ilieszkecltem be.

Mert nem voitam rnindig ilyen
cserf-es és nyitott, mint most" Nein
meÍtem odamenni az emberekhez,
zárk(lzoÍt voltanr, és volt, aki ezérI
a zárkózottságért rra5&épűrrek is
taÍtott. Aztán idővcl megtaiáltam a
barátaimat, jobban megismertek a
iársainr, kinvíltanr. Sokat je1entett a
honvédos időszak a pályaÍiltásoni-
ban, és tnost sokat jelerrt szírrrrorn-
ra a Vasas is' ahoi prcfi, ám a ESE-
hez hasonlóarr családias közegberr
tudhatorn magam.

Azt nem tudom, hogyközponti Íi-
gura vagyok-e, de az biztos, hogy a
londoni oiimpiát követően nagyon
jó társaság jött össze' rendszereserr
tartjuk a kapcsolatot. A 2012-es esz-
tendő nem úgy sikerüIt, ahogyan
elképzeltem. Édesapám abban az
évben hun\t el, és egy sérüiés miatt
netn tudtam rendesen felkészül-

nek, rneiletteni áil-
nak. Ez sokat tud
adni av, embernck"

Sokszor halaci{anr niár a.

csúcs le1é. Pekirrg és {-ondorr
előtt is, de nrindig kozbeszólt egy
sérülés, 2Ü08-ban a ládlim szakactrt
be,2a72 eilltt a kölyoi<ömet kellett
megmiíteni. Ezért nem is monda-
nék semnrit, csak azt kérem a Soís-
tól, hogy legyen sérülésmentes egy
évem Rio előtt, hogy végre százszá-
zaiékos áIlapotban tudjak odaállni
egy olimpiára' A rnagánéleternrő]
nem szívesen beszélek, de talán
annYit elmondhatok, hogy jókedvri
és feiszabadult vagyok' Ttiijutottam
egy bonyolult ingatlanvásárláson,
és bepne vagyok egy lakásfelíijí-
tásban, ami nem teher szárnorrrra,
mert nagyon éh,ezem minden pil_
tranatát'

Engem tényleg a legapróbb dol-
gok is jÓkedvre clerítenek' Boldog
vagyok, ha jó zene meliett nreg-
iszorn a reggeli kávéinat' ha a bucai
alsó rakparton VeZelVe naponta Iát-
hatom, milyen csodás városban la_
korn, ha elterülhetek a kanapémon,
és két napig csak pihenhetek, vagy
ha éppen eg1, teljes éjszakát végig-
táncolhatok a barátaimmaj' A titok
nyitja, azt hiszem, az élet szeretete'
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