
Megy áItó lehet a Krisztus - szobornál
Rédli Andrtis az idei vb-glőzelem uttin a Rio de laneiró-i olimpidn is nyerne a plrbajtőrcsapattal

Dacríra annak, hogy augusztusban férfi-párbajt rcsapatunk a
Syma-csarnokban a tombolrí hazai publikum el tt lehengerl pro-
dtrkcitíval lett aranyérmes a vív -világbajnolrságon' a héff n 30 éves

Rédti András szerint azBv sportoltíja szavazáson nem nj'erhet, azt
az els helyet elviszik a férfi prílrísok A Balaton Vív klub versenyz -

je- miként az aranycsapatbríl Boczkrí Gábor és Szényi Péter is - a
hét végi tatai dupla viílogatrín ma kezdi meg a 2013/l&es szezont.

képpen már nekem is a B oldal fo-

rog, még a202}-as olimpiiín is ott

akarok lenni. Ri ban éppen kisz-
tusi korban leszek, és szeretnék

s szeftiggé s tlá:r;ri azzd', ho gy a j áté -

kokat a híres, kitárt karu Krisztus-
szobor szomszédságában rende-
zk... b lenne legalább egy arany'
nya|hazatérni onnan. Tudom per-

sze, hogy addig még rengeteg mun-
ka vár rám, de :iu;gy érzem, egyre

érettebben, higgadtabban vívok,
ami egyébként a világranglistás he-

lyezésemben is visszaktisz n. Je-
lenleg tizennyolcadik vagyok a

rangsorban, és csak négy pont vá-

laszt el att l, hogy bekertiljek a leg-
jobb tizenhatba. fu a cél',hogy ez

osszejtijj n, mert akkor a Világku-
piíkon miír nem kellene vívnom a
selejtez kben.

- A vikigbajnok csapat tag1ai éI-

ueznek valamiféle védettséget a vd-

logatdsn l?

- Csak annyit, hogy a j v év

elején a dohai és alegnan iuilágku-
príka hármunknak már megvan a

repiil jegye, ett l eltekintve nem
szabad hátrad lntink.

- Tavalyi az olimpi ra egténi-

ben nem szerzett kv tdt, s London-
ban a ffi-pdrbajt rcsapatoknak
nem rendeztek versenyt, így eg1t

szintebiztos éremt'l esett eI. Atarté-
né seket nl orn o n k v ett e itthonr l?

A hét6n 30 éves Rédliszíuesen álla dobog tetejére FoTÓ:HEGEDÚsMÁRTA

volna résztink. Elvégre a Syma-
csarnokban három és ftl ezer ma-
gyar tombolt, kiabiílta a nevtinket,

len gette a zász\kat. Felfo ghatatlan

volt a hangulat, számunkra pedig

felemel , hogy boldogságot szeÍez-

hetttink a szurkol knak.

- Latolgattdk mdr, hoglt az Ev
sportol ja vdlasztdson hdnyadik
helyefuthatnakbe?

- Mivel 2009 ta folyamatosan

szríllítjuk az érmeket a világ- és Eu-
r pa-bajnokságokr l, minden év-

ben meghívnak benntinket az év

végi gálára, és egyszer már voltunk
másodikok a Kovdcs, |anics du
mrlg tt. Nyerni most sem fogunk,

mert a vízlabdáz k is világbaj-
nokok lettek, m g tttik er sebb

lobbi ríll, és a p l t tobben kísérik
figyelemmel. Ísy ket lehetetlen

,'lenyomni'', de szintén mondom,
ez nekíink most nem f;íj.

_ A népszeríÍség hozadéka, hogl
a média felfedezte Rédli Andrdst, a
Ferencvdros labdar g csapatdnak

egiklegnagltobb szurkol jdt is.
_ Ez számoÍnra nem ,,m(ísor-

szám", s az sem' hogy elmentem

vért adni infarktust kapott játéko-

sunknak, Akeem Adamsnek. 1992

'ta 
járok a Fradi meccseire, bérle-

tes vagyok, elkÓtelezett a csapat és a

tábor mellett. S hihetetlentil j 
'les

érzés, hogy a szeretet kÓlcson s.

Beltilr l, szurkol ként mondom,
hogy a Magyar Labdarríg -sztlvet-

ségnek a vegzálás h.ly.tt minden
olyan embert meg kellene becsiil-
nie, aki a fizetéséb l pénzt,emellett

id t áIdozarra, hogy a hét végén ki-
megy egy magyar bajnoki mérk -
zésre...

v.ÍvÁs
,,iil FÁRtr TtRoR

I mre Géza a hét végén nem lép

L pdstra, de vele kapcsolatban sok-
kal ink bb az a |ir, hog j8 évesen a

minap g dt;ntt;tt, egt lazdbb év

után a 2016-os olimpidt megcéIoz-

za. Tudtdk, milyen bejelentésre ké-

sziil? _ indítottu]< a beszélgetést

Rédli Andrással.

- Hogyne. Nektink is említette,

hogy a versenyek utiín már tobb id
kell neki a regenerál dásra, és most
egy éwe parkol 'prílyára teszi ma-

gát. Szeretne feltolt dni, s ha ez-

után rígy látja, hogy fu ban is a csa-

pat hasznára lenne, akkor megpr -

brílja kiharcolni a részvételt.
_ Ri de Janeir ban lmre Géza

41, Boczk Gdbor 39 éves lenne, n

3j, Szényi Péter 29. S ugtan a p r-
baji r tudvalev 'legnern a sihederek

terepe, nem lenne nag)/on reg mdr
ez a csapat?

- ) magamaztvallom, minden-
ki annyi id s, amennyinek érzi ma-

gát, és nem hinném, hogy Gézrrr l
ismeretlentil bárki is megmonda-

ná, most mennyi. Buoma csapa-

funkban, számomra pedig az a|<l-

indulási alap, ahogy Géza vívott a
világbajnokságon. Bát jov hétffn
betolt m a harmincat, így tulajdon-

_ Természetesen, és még visz-
sza is néztem az assz kat, hogy

ezekb l is tanulhassak. Az egyéni

kvalifikáci 'kész horror volt, a cím-
véd olasz Tagliariol és Boczek
(Boczk Gdbor - a szerk.) sem ju-

tott ki az olimpiiíra, ígY azza]' szá-

moltam, hogy nekem sem sikertil.

Az,hogy csapatban nem indulhat-
tunk, hatalmas érvágás volt, de

tudfuk, hogy el re kell nézntink. S
most itthon megnyert'rik a magunk
kis olimpiáját. Ami nem is volt ki-
csi, hiszen amíg Londonban a t bbi
csapatversenyben nyolc ország in-
dult, a vb-n niílunk férfrpárbajt t-
ben negyvenegy. És az a szeretet-

átadat,amiben itthon résztink volt,

és van a mai napig, szerintem veri
azt is, amiben az olimpián lehetett


