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Eldonteni is nehéz, melyikvolt a
ku]csmomentum vagy éppen a
legszebb pillanat. Nehéz, hiszen
a Szilágyi Á'ron, Szatmári And-
rás, Iliász Nikolász, Decsi Tamás
osszetételii kardváogatott végig
nagyszerÍien vívott a padovai vi-
lágkupaversenyeh vasárnap.

A firik azzal kezdték, hogy le-
iskoláztilk Kínát, azt a csapatot,
amely négy éve épp a mieinket
megel zve jutott ki a londoni
olimpiára. Ma;'d a négy k1zé ju-
tásért j ttek a világbajnok ola-
szok - igaz u-gyan, hogy a pado-
vai verseny egyéni gy, ztese, az
olimpiai balnok Aldo Montano
nélkiil' ám persze Szilágyiék-
nak ezzel nem kellett foglalkoz-
niuk. Nem is tették' helyette
parádésan víltak, s máris k -

vetkezhetett a finriléba jutásért
a nagy mumus' Dél-Korea. És
rigy ttint, itt megifllnak a firik.
Gondoltukmi...

Az i utols el tti assz ig
ugyanis az ázsiaiak vezettek,

ám akkor jott Szatmári And-
rás - vele szemben oh Szan
Guk áIlt' az áLlás meg 35:28
volt oda. Sz val itt azért már-
már feladtuk a reményt, Szat'
márí viszont egészen másként
gondolkozott: l2:2-re(!) nyerte
meg az assz ját, a végét pedig
már szépen befejezte Szilágyi
Áron.

A fináléban a románok el-
len épp fordítva tortént min-
den _ illetve majdnem fordít-

FelcsendÜlt a magyar himnusz
llAGY gY zttMETARATOTT a szitágyi Áron, Szatmári AndráS, ltiász Nikolász,
Decsi Tamás ÖsszetétetŰ kardcsapatunk a padovai vk-viadalon
Kovács Erlka u

Áranyos magyal kardÍoEat k Dersi Tamás' Szilágyi Álon, Sratmáli András és lliász
Í{ikolászíényesslkenértelazolaszországlvelsenyen FoTÓ: HUNFENClNG.HU

va. Hiszen gy tÍint, simán
megnyerik a csatát a mieink'
csakhogy három assz val a
vége el tt jritt a holtpont, s a
végén hiába k t tt be Szilágyi
Áron 40:38-as el nynél a vi-
lágranglista második helyén
áll Tiberiu Dolniceanu ellen,
a román fordítani tudott, s
egyetlen tusra keriilt Románia
a gy zelemtcíl (42:44). Persze
azéÍtvan a mi csapatunkban a
regnál olirnpiai bajnok' hogy
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grarorszag 45:43. (Márton +5, Lászt -l, zát'nnyi -6); 5-8. helyért Dél'Ko-
rea-Magyarország 45:35 (Liíszt +5, Keteciényi-7 Záhony! -8). A7. hdyért:

,,lcnsvéhisz&lMá*ábigl *sl3l{Kelecsény_.i,+3;#hÖnyil+t;l lr*7}!i:,.,i:,
riÜ |rffi'rÍsjffilré$lJ*laina,45i44".ÁvégeÉdÍr*nltl;itJkaJhai2l0Íffii;,,.',l.

szág, 3. Franciaország' '.'8. Magyarorvág (Kelecsényi Mirabella, Laszt Lma,
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megoldjon egy ilyen szituáci- Padovában vasárnap este
t - Szilágyi Áron keze nem is felcsendiilt a Himnusz, utána

remegett meg! pedig boldogan értékelt Szat-
Üv ltés a padon ril társak mátí: ,Áz edzcjim azt mondták,

tészér l, hatalmas mosoly a uívjalgfelszabadultan,nemisft-
betejez Szilágyi arcán, okkal. gteltem az assz im során, hog/
Megdolgoztak ezért a gyi5zele- mennyi az állás, mindig csak.a
mért a firik. És amikor az ered- kijuetkezcj tusrakoncentráItam.
ményhirdetéshez vonultak, Mínd'annyianf radtakuoltunk
Szatmári András mosolyogva az egténi kiizdelmek után, en-
paskolta meg a dobog tetejét, nek ellenére az egész nap folya-
mondván: ,,Ide bizony mi ál- mdn j l uíutunk, ennek k szijn'
lunkfel, firlk! hettiik a gy zelmet."


