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szATMARlANDRAS kivvta elso sikereit a felnottek kÖzott,
ám idonként veszlt a fehér kenyér és a pÖrkott e[[eni csatában

helyen, tengerparti edz kozpontban
kezdjtik el a vébéfelkészi.iLlést.
r{z Eb_t értékelve azt mondta, a
negyeddiint ben és a trrorrzmecs-
csen mutatott formáját szeretné
álland sítani. Mi kell ehhez?
Sokka] tudatosabban, koncentrá]_
tabban kell edzenem. Mentáisan
nem vagyok m g elég er s. Egy-egy
edzésre id nként nehezen szedem
magam rissze, ebb l a szempont-
b l még fel kell nrjn m. PrÓbáom
magamban tudatosítani, hogy min-
den napot az élsporthoz sztikséges
profizmussal, osszpontosítással ke1l
megélrrem. Emellett fontos, hogy
azokat az akci kat, amelyeket tudok,
meger sítsem, a vívásom gyengébb
elemeit pedig magasabb szintre
emeljtik.
l KÍvál mesterei mellett ki segít
iinnek,,feln ni"?
Ahhoz, hogy a feln ttmezcínyben
is eredményes tudjak lenni, a vívÓ_

edzések mellett másra is sziikség
van' Sportpszichol gus és dietetikus
is segít' Az ékezés náam kritikus
kérdés, tekintve, hogy nagyon sze-
retek enni. Bevallom, néha veszítek
a fehér kenyérrel és pcirkrilttel vívott
vacsoracsatában. . .
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! Úgy tervezte, az Errr pa-bajnok-
ságot kiivet pihen be belefér egy
kÍs bálatorri kiruccaniás. Megval _

sult?
Igen, és ez a néhány nap a kikapcso-
l dásévolt. Persze amozgással ilyen-
kor sem lehet teljesen leá]lni, ezért
fut cip t is vittem magammal. Leg-
jobban azíszás esett a Balatonban'
és lett egy kis színem is! - mondta a
kardcsapat mrilt heti Eur pa-lajno-
ki bronzérméb l oroszliínrészt víl'-
lal 

' 
immrár a jrilius kcizepi moszkvai

világbajnokságra késztiLl Szatmiári
András.
il Nem irigyli kicsit kortársai nyiári
programját?
A ttibbiek életét nyáron a vizsgiík,
bulik és pihenés teszi ki, ami elstjre
vonz , de tudom, mi a fontos ne-
kem; azért élek, hogy elérjem a cé-
lomat - olimpián szeretnék érmet
szerezní. Ha akad néhány szabad_
napom, azt igyekszem tartalmasan
eltcilteni.
r Mikor áll r1jra munkába?
Pénteken utazunk az olaszországi
Formiába; ahol-edz m, Szab Ben-
ce elmondása szerint _ nagyon szép

l Kimagasl utánp tlás-eredmé-
nyei után komfortosan mozog mfu
afeln ttversenyekvilágában?
Kétezer_tizenharcmban léptem ki a
juniotmezcínybrjl' és _ ami ritkaság
_ egyb<il felrr twiílogatott lettem.
Hamar megtapasztaltam a két vi_

lág krizti kiiLlonbséget. A juniorme-
z nyben az egyik legjobb voltam,
ami segített, hogy a versenyeken
egy-egy kétes tus esetén a bír k az
én javamra d ntsenek. A feln ttek
koztitt joncként hozzá kell szokni,
hogy ez fordítva mtíkÓdik, én pedig
olyan típus vagyo( aki felbosszantja
magát egy tévesnek véIt ítéIeten. De
cisszességében kezdek beleraz dni a
feln ttmezcinybe.
r Eddigi karrierjéb l mire a leg-
biiszkébb?
ott a tavalyi vébé csapatbronza és
az idei Eb harmadik helye is. Ut b-
binak azért ortilok kÍilrjn is, mert a
csapatverseny napján gy vívtam,
ahogyan még az élmeztíny tag-
jai is ritkán szoktak' Szép emlék a
kétezer-tizenhármas pesti vébé is,
amelyen _ életem els feln tt-vi_
lágbajnokságán - nyolcadik lettem
egyéniben, gy, hogy egyetlen tu_
son mrilt a négy ktizé jutásom. Igaz,

ezzel a j kezdéssel még ttibb lett
rajtam a teher.
l Évek ta hallhatia, hogy a vív -
sport nagy ígéretének tartják ..
Edz immel, segít immel rendsze-
resen fo rJalko zurk ezzel, arra tcirek-
sztink, hogy a teher mégse nyomjon
títlságosan. Atudásom, a tehetségem
alapján bennem a lehet ség, de na_
gyon sokat kell tennem azért,hogy
elérjem a céljairpat. Mindenesetre
j érzés, hogy kezdik megismerni
a nevemet a magyar kardvívasban,
amelyet Szilágyi Aron rijra visszahe-
lyezett a világ éIvonalába.
nÁm épp a férfiak kardcsapatver-
senyenemszerepelaj v éviolim-
pÍa m{ísorán. Egyéniben jelenleg
milyen kiizel van Rio de Janeiro?
Az egyéni ranglista harmincharma-
dik helyér l nincs t l kozel. Mini-
mum az elscí hriszban kellene len-
nem ahhoz, hogy legyen rá esély. A
kÓvetkez hetekben azoh fogunk
dolgozni, hogy a vébére legyen ttiké_
letes a forrnám, és j moszkvai sze-
repléssel kozelebb kerti(hessek Ri_
Óhoz. Ha most nem sikerti], iV sem
tragédia. A Szeretteim nyijtotta tá_

mogatással nyugodtan késziiLlhetek
a kétezer-hriszas toki i játékokra.
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,,J mozgásÚ,
Ügyes, rafiná[t kis-
fiÚnak ismertem
meg Andrist, akit
édesap|a bízott
rám nevel edz je,

Gerevich Gy rgy
tragikus hatáta
után. Az etmÚtt
években sokat
fejt d tt, ugyan-
akkol rengeteg
munka átlrnég
el tte' Százszá-
za[ékosan oda
kelltennie magát
minden feladat-
ban. Nem szabad
csak letudnia
egy-egy edzésna-
pot; hittet, t zzel,
szenvedé[lye1 kelI
dolgoznia, mert
enélkÜtma már
nem lehet a vívás-
ban eredményt
elérni. Megvan
benne a tehet ség,
hogy egyéniben is
érmeket Szerezzen
világversenye-
ken, o[impián is'
Azonban nem kell
kétségbeesni, ha
ez nem Ri ban
t rténik meg,
huszonkét évesen
nagyon fiatal
még, nincs tekésve
semmir l,"


