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f rdekes egybeesésként tegnapi
l) Sportzfő mellék]etünk egyik
cikke all round sportemberekről
szólt, s a múlt héwége is mutatott
valakit, akit nem említetttink meg,

de most bizonyította sokoldalúsá-
gát. Persze egy öttusázónak leg-
alább tit sportághoz kell ,'értenie''
magas szinten, s ezúttal a 2009-es
egyéni világbajnok, tavalyi olimpiai
bronzérmes Marosi Ádam u egyú<

tusában, a vívásban maradandót
alkotott azzd,, hogy megnyerte a
parbajtőr ozők országos bajnoksá-
gát. Menetelése során ráadásli az
idei hazai vb-n aranyérmes csapat
két kivrílósá1át, Rédli Andrdst és

S z ényi P ét ert is feltilmúlta.
_ Ténylegúgl indult az ,,idegen"

ob-n, hogSt meg akarja nyerni?
_ Sok mindent megéltem már a

versenyeken, s tudom, nem mindig
szerencsés, ha az ember kimondja
az ilyesmit' Én sem tettem, de
ahogy haladtam előre, természete-
sen felmerült bennem, mi lenne
ha.. .? Aztánpersze amikor eljutot-
tam a döntőig, már éreztem, hatal-
mas sanszot kaptam az élettől, s él-
ni akartam vele. Sikerült, így olyan
nagyszerú öttusázó elődök nyomá-
ba léptem, mnt Balczó Andrds, Fd-
bián Ltiszló és Madaras Áddm, a|<k

szintén nyertek párbajtőrben is or-
szágos bajnokságot.

_ Az öttusdban jelenleg a ,,fű se

nő", az alapoztis elején tudatosan
készüIt arra, hog1t ilyen szintii meg-

méretésen a pdstra lépjen?

- Ha itthon vagyunk, rendszere-
sen elindulunk a hazai vívóverse-
nyeken, s ezeken két-három alka-
lommal elértem a nyolcas döntőt,
de például a lovaglás kapcsán díj-
ugrató viadalokon is szoktunk sze-

repelni. Szóval nem okozott gondot

a felkésztilés.
_ Szdmított rd, hogt két, csapat-

ban idén vildgbajnoki címet szerző
riváIist is felal tud múIni?

Sokat mozgunk, edzünk
egytitt a vívókkal, nem ismeretle-
nek a számunka, s bizony néha si-
kerül borsot törni az orruk alá.

Nyilvánvalónak tűnt, hogy ha jól
szereplek, akkor valamikor össze-

kertil<ik ilyen kvalitású versenyző-
vel. Rédli András és Szényi Péter el-
len is vezettem, de az utolsó má-
sodpercekben egyenlíteni tudtak,
aztán vég1ll egy fussal, a hirtelen
halálban győztemle őket.

- E fegvertényből tud t(jltekez-

ni sajdt sportága versenyeire?

- Jó vívónak tartom magam, de

talán mondani sem kell, hogy ez

mennyire erősíti az önbizalmamat'
Nem csak a kudarcból, a sikerből
tanulhat az ember, ezt teszem most
én is, elraktározom az információ-
kat, fejben széljegyzeteket készítek

" a történtekől, hogy később is hasz-
nátvegyem.

_ Idén teryez még valami ,,hu-
szdrvdgdst"?

- Már nem, jönnek az ünne-
pek, amelyek boldogságához ez a

győzelmem is hozzájárul. Január
Iz-tőI márciusig aztán úgyis alig
leszek itthon, következnek az
edzőtáborok Barcelonától Colora-
do Springsig.


