
Festett, futbal lozott,
BoczkÓ Gábornak a lehullÓ hÓ is bese$ített, mert néha meg kell állnl
ffi ABDAYAnlU

A kubai Ivan Trevejo 1996-ban
Atlantában Imre Géza ellenvív_
ta az olimpia el d nt jét, ké-
s bb Franciaországban edz s-
kod tt' majd most, 41 évesen
ugy érezte, ideje visszatérni a
pástra. A hétvé8i dohai Grand
Prix selejtez jében Boczk
Gáborral kertilt egy csoportba,
fura érzéseket kelwe a 35 éves
magyarban.

,,Azon járt az eszem, érdemes-
e nekiuágnom az éunek, hiszen
idrisebb fejjel m r nem akarom,
hogy a fejemre nrijenek a fia-
talok. Addig akarom folytatni,
amíg a uilág éluonalába tarto-
zom ='de megy ez még nekem,
uagt eljárt felettem az idcj?" _
tette fpl a kérdést Athén olim-
piai eziistérmese, aki a londoni
játékokr l lemaradt.

Tavalyinagycsal dásaam gy
is megingatta az nbizaJmát. Az
edz i stáb, Udvarhelyi Gábor és
Dancshiízy_Nagy Tamás, illetve
a családja er sítette meg benne,
hogy ennyi id alatt nem felejt-
hetett el.Ví\,Tti, és dolgozott ben-

ne a bizonltási vágy, így azidei
budapesti vb-re mindenképpen
fel akart késztilni' A kemény
munkát pedig egyre jobban pá-
rosítja a bcilcsességgel, mert a
vÍvás nem az egyetlen és nem is
feltétleniil a legfontosabb, ami-
ért érdemes élni.

,,Hdrom napig gyerekszobdt

festettem felkésziilésként, mert
májusban j n a glerek _ osz-
totta meg veliink az or mét
Boczk Gábor. - Taualy uiccb l
mondogatta.m, hogt én is sz lni
szeretnék, hátha nekem is pluszt
ad majd, mint az édesanyáknak
a pdston. Az is kérdés: akkora
edzés munkára u an- e s ziiks é gem,
mint régebben? Inkább a mincj'
ségre t rekszem már a mennyi-
ség helyett. Mtilt héffdn, amikor
a hauazas miatt nehéz lett uolna
Gy rb lfelj nni Pestre, inktibba
hau erokkal fo cizni me nte m, ami
fizikailag hasznos és segít ella-
zulni. Tudtam, hog az ekjtte
Iéutj hetekben keményen edzet-
tem, és néha meg kell rillni, nem
lehet mindig csak uíuni."

Mindez egytitt azt hozta ki
bel le' hogy Dohában hat-

b I hat asszÓt nyerjen a Se-
lejtez ben, majd a másnapi
64-es táblán megint hatb l
hatot. Háromszor élte tril a hir-
telen haliá]t _ vagyis az egy tusra.
men hosszabbítást _, céltuda-
tos és tiirelmes vívással gy zte
le a francia világbajnokokat és
London olimpiai bajnokát, a
venezuelai Ruben Limard t. A
gigantikus sportcsarnok után a
bevásárl kozpontban is refl ek_
torfénybe keriilt, hiszen a né-
gyes dont t ott rendezték, a
hercegi család és kormilny
tagjai el tt, Boczk nak l

pedig sikertilt rijra Grand
Prix-versenyt nyernie,
2007 tael szcir.
, ,,Katarhan nagyon meg-
becs lik a sportot, minden hét-
uégére jut egy rangos esemény,
el(ittiink az tib lben motorcs -

nakuersenyt tartottctk, de m r
nagt plak tokkal uárják Auszt-
ráliáb l a legjobb'ncji tenisze-
zriket WTA-torn ra - mondta
Boczk . - Interj kat adtunk
arab sportcsatorn knak, mi-
uain élcjben kcizuetítették a uíu
Grand Prix-t' kiuéue az Al Dzsa-

zíra sportad jdt.
ott a kézilabda-
uikigbajnokstig
meg, íg meg
tudtuk nézni
a magrurok
meccseit." w
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A katari : r**,.,.

unalkod családotls:
sz rakoztat loczk
Gábornak 2{X}Tután

sikeriilt ismrát Grand
Pnix-versenyt nyornie


