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r Aktív pihenést tervez a követ-
kezii idbszakc u Ez mit ielent?
Nem állok le teljesen, bizonyos
napokon úvogatok, elkezdek is-
kolázni' a fizikai edzéseim már
megkezdődtek - mondta Imre
Géza, a budapesti világbajnok-
ságon aranyérmes férfi párbaj-
tőrcsapat 38 éves tagja. - Kar-
bantartom a testemet, készerr]éti
ríllapotban leszek. Mivel már ví-
vóedzőként dolgozom, amúgy
is rendszeresen van a kezemben
penge. Decemberben az orszá-
gos bajnokságon valószínúleg
indulok' természetesen a Hon-
véd színeiben. Szeretnénk újra
nyerni, hogy fo\tassuk egyesü-
lettink hagyomrányait.
r Több szabadideje van a vi-
lágbajnokság megnyerése óta?
Azt hittem, többet tudok együtt
lenni a családommal. Szeren-
cse is meg nem is, hogy kaptam
edzőként egy újabb kiscsopor-
tot, így a délutánokat elviszi az
oktatás, de ezen a héten több-
ször taÍtottam délelőtt is edzést.
Somfai Péterrel dolgozunk
együtt, visz minket a szezon eleji
lendület. Nem utolsósorban a
szövetség elnökségének is tag-
ja vagyok, ami megtiszt:L:::::
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hiiny versenyről hiiínyoztam'
Most egyelőre a hazai bajnoksá-
gig tervezek, aztán pontosítjuk,
mennyit versenyzek.
r A rióí olimpia a célja a pár-
bajtőrcsapatnak' vagy a rÍói
győzelem?
Nagyon nehéz kijutni. Az első
számú feladat' hogy minél előbb
megtegyük. Nem beszélünk
konkrétan' a, riÓi,.eredmén1'ről'
de rudiuK hogy az olimpiiín
egyetléir győzelem utiín mar
kétszer is éremért úvhat egy
csapat. Igaz, Pekingben azt is
tapasztaltuk, hogy az első mér-
kőzés nem egyszerű.
I Megkell kiizdenie acsapat-
tagságért' vagy kap valamilyen
védettséget?
Nem lesz könnyű a csapatba ke-
riiLlnöm. A fiatalok felkapaszkod-
tak riínk, Rédli András nagyon
jó egyéni eredményeket ért el az
idén' míg én kicsit elmaradtam
legjobb önmagamtóI. Ha nem
sikeriiLl a csapattagságot kivív-
ni, biztosan olyan versenyző
kerül be' aki megérdemli. Nem
is lenne szerencsés, ha úgy ráll-
nékhozzá, én úgyis bekerüIök.
Nincs Imre Gézánakszóló bérelt
hely, oda kell tennem magam,
ki kell harcolnom a helyemet,
de ez segít is; hogyjobban úvjak
- ';|áfr'öfoóhr'óLón

de azért tovább harcol, hogy lsmét beválogassák
benne, hogy a tavaly elkezdett
munka továbbra is jó irányba
halad, hiszen a vébé mellett az
Európa-bajnokságon és az utiín-
pótlásban is sikeres volt a vÍvó-
sport. A háttere is erősödött, az
edzők helyzete pedig stabilabb
az áJlarní státussal. A felkészü-
léshez mindent megkaptunk,
felszerelést a vi]ágbajnoksághoz'
sisakot, melegítőt - ilyen még
nem volt, legfeljebb a rendszer-
viíltozás környékén. Az edzőtá-
borok sziáma is elegendő volt.
r Győzködte a családia' ho8y
vívjon vagy ne űvjon tovább?
Megkérdeztem a piíromat' Kö-
kény Beát, mi a véleménye. Azt
mondta, legyen úgy' ahogy én
szeretném, ő teljesen mögöt-

tem áll, bárhogy döntök' meg-
érti. Tudjuk, nem lesz könnyii
a jövőben sem a családi életet

, megoldani, igaz' a többi csa]ád-
tag sincs sokat otthon.
r A szakma igyekezett befoM-
solni?
Boczkó Gáborral beszélgettem,
neki volt egy nagyon jó első
mondata. Az, hogy ne hallgas-
sak senkire, amit érzek, aszerint
tegyek. Ha például 'pÍhenésre
van' szükségem, pihenjek. Úgy
éteztem, ő aat szereÍné, ha to-
vább vívnék. Kíviíncsi is leszek,
hogy tavasszal, azokon a világ-
kupríkon, amelyekre nem me-
gyek el, milyen lesz a csapat. Egy
kezemen meg tudom számo]rri,
hogy az elmúlt húsz év a]att


