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TEHETsÉorr HArauílKozNAK, ava By az.otthon nelfiliöÉü-
kardot ,fiLézőkést Sem haszn áLÓ Szitágyi Áront kifagsattáli

kozött pszichológustól tanr.rl-

hatnak technikiákat a sikerek és
kudarcok kezelésére. Az olimpiai
bajnok vívó és Hevesi Krisztina
sportpszichológus beszélgetése
jól illeszkedett a tábor program-
jába, hiszen Szilágyi ezútta] is
fényesen igazoIta, hogy a mai
magyar fiatalok nlrrgodtan te-
kinthetik ót példaképiiknek.

,,Nekem ebben a korban az se-
gített, hogt a uíuas réuén megta-
ldltam azt a pálydt, amí érdekel
és azért mindent meg is tettem
_ mondta a 23 éves olimpiai baj-
nok - Nektek is csak azt tudom
jauasolni, találjátok nxeg azt,
amiu el szíu e se n fo glalko ztok. "

Szilágyi Aron tanulmányai ré-
végéri még nem leendő pszicho-
lógusként figyelte a srácokat, de
most első a pihenés.

,,Verserryek uttin igtelcszem el-
tóuolodni a uíutistól, és a család-
dal, barátokkal tölteni az időt,
akik a hosszú edzrjtdborok alax
nagton hiónyoznak. Idó kell, míg
feldolgozom a pesti uébészereplé-
semet."

A2tán a fiataloké volt a terep,
a bajnok aláírásainak begyúj-
tése előtt szabadon kérdezhet-
tek, és Sziiágyi Áron nemcsak
a vérre szomjazó szúnyogok
támadását' a kérdésözönt ís jól
bírta.

Papp&ílintD

,,Nem gondolod néha, hogt egt
izé uagt, eg jedi, amikor kardnt

fogsz a kezedbe?"
,,Ha ígt lenne, elki dolgom lenne

beszélni a p szicholigusommal.''
A fenti, nagyon is komolydia-

lógus nem a hédőn ziínr]t buda-
pesti vívó-világbajnokság vegyes
zónájában késziilt, hanem egy
kötetlen, erdőszéli, fráklyalángos
beszéIgetésen a Csattogóvölgy_
ben Szilágyi Áron kardvívó és
tizenöt-tizenhat éves fiatalok
között. A kiemelkedően tehetsé_
ges gyerekeknek tartott szemé-
lyiségfejlesztő táborban többek

,,Szoktam a uíuasról ólmodni,
de nem egt már ótélt uersenyről,
hanem eg jöuőbeliről, amelyen
érdekes mód,on mindig ueszítek.
Talán áIomfejtőhöz kellene for-
dulnom" _ vií]aszolta nagy de-
rtiütséget kelwe egy lránynak.

De azt is megtudhattuk, hogy
ismeri személyesen Schmitt
Piílt' és a vívást nem igazán le-
het összehasonlítaní a sakkal,
otthon nincs nagy feg1vergyúj-
teménye, ahogy bárdok, szikék,
ftléző- és belezőkések sincse-
nek, és nem szokott 'karddal
elégtételt venni azon, aki bele-
köt a BKV j{íÍatain való utazásai
során.


