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PástÍafel!
Z t máIcius 11_én a Gerevich
A]adár Nemzeti Sportcsarnok'
ban, ahol a legkisebbek tudás-
pr bán mutathatják meg, mit
tanultak, a nagyobbak pedig
versenyszeríien vívhatnak egy-
mással.

Cstittirtok délben még nem
vír,tak, bár kard volt a tornate-
remben, hiszen Szilágyi Aron
hozott egyet magával, de a
kisgyerekek számára olimpi-

Kovács E]ika ,}

- Gyerekek, hadd kérjek segítsé-
get: melyik a tijbb, az egy olim-
piai arany uagy a lcett ?

-Aken ritiri!

- H t, akkor ez a uálasz a kér-
désre.

Szilágyi Áron csiitort k dél-
ben a Budavári Altalános Iskola
kisdiákjaival találkozott _ kard-
vív olimpiai bajnokunk be-

AzoLlMPlAl BAJilOK Szitágyi Áron
kisdiákoknak tartott é[ménybeszámolot

szélt a kicsiknek arr l, hogyan
ismerkedett meg a Sportág-
gal, miért fontos a nevel edztí
személye, hogyan is késziilt a
20l2-es nyárijátékokra, majd a
moderátor kérdésére, vajon mi
motiválja még, hiszen az olim-
piai aranynál nincs feljebb, a
Vasas SC vív ja segítségti'l híVta
a gyerekeket a fenti m don.

A Magyar Vív szovetség az
elmrilt id szakban ország-

szerte 95 iskolának biztosított
vívÓfelszereléseket, továbbá
az adott telepiilés vagy megye
vív egyestileteinek szakembe-
reivel, edz ivel egyiittmÍíkcid-
ve indulhatott meg a vívások-
tatás. A Sulivív programnak
k<isz nhet en mára mintegy
2500 diákjelenti az utánp tlást
- a szcivetség hagyományte-
remt szándékkal rendezi meg
az országos Sulivív találko-
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Szilágyi Álont hatalnas tapssal Íogadták a gyerekeh ám a legnagyobb iiriin az Uolt
vámukta, amikol autogÍamot is osztott nekik FOTOK: VERES VIKTOR

ai bajnokunk személye sokkal
fontosabbnak bizonyult, mint
maga a fegyver. ,,Atyaég, hogy
tudnak ilyen csendben marad-
ni a gyerekek? - tette fel a kér-
dést London aranyérmese mo-
solyogva. _ Hatalmas éImény
uolt számomra ez a találkoz ,

reméIern, a j uciben majd én ké-
rek trjliik a'utogramot, mert kÓ-
zi'iliik kert'ilnek kí a k uetkeztj
o limp íai é s u ilágb a.i n okok. "


