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Ritkán halljuk élsportolóktól' hogy
örömet ad nekik az edzés és a verseny _ ariri a sport lényege lenne.
Az örömérzéshez érdemes tanulni
és dolgozni mellette, erre számos
külföldi eset mel}ett Lontay Balázs
is jó példa.ABVSC 29 évesülágbajnokának a váIogatottban már nincsenek nagy tervei, látványos vívás-

sal mégis fölényesen megnyerte a
magyar bajnokságot, tobbek kijzött

a jelenlegi kardviílogatott tagjait
megelőzve.
,,Motiuációm egyetlen píllé-

$

re a uíuós szeretete _ mondta

2oo7-es ülágbajnok csapatunk tagja. - A fiatalokkal is szeretek
edzeni, a k|ubomba is szíuesen lejdrok, a bajnoksdgnak ped.ig mindig
meguan a maga hangula'ta, presztí- LontayBaláx(balnlaYlrÉsszerctetébentalálmotivádót
FoTÓ: t"4lRKÓ lsTVÁN
zse, ki akartam próbólni magamat.
hasem így megtek fel a póstra. Arra
Két héttel korúbban a,udlogatót is áuást ajánlottak fel számiíra, ebből
koncentrálok, amiben jó uagtok, a
megnyertem, ha nem is tuiok dél- peaig táljes munkaidő lett az MVM
mostani bajnoksógon a rutinom és
elóitdnként a kerettel készülni, az Partnernél 2}I2-ben. Vatószínűteg
elmúlt tíz éuben edzettem annyit, azéftbeszéIgetünk egészségesem- a mentalitasom uolt az. Zsolt elótte
hogt ne feledjem et. Szilágyt Áron berrel, mert itt is annak szentelheti Szatmári Andrást győzte le, aki az
megbetegedése után tudtam, hogy az idejét, amit szeret. Nem kevés idei uébénnegyeddöntőbe került, így
tudtam, hogy nagyon kemény előaz egik esélyes én leszek, igyekez- időt, hiszen nagykereskedőként
tem mentálisan is ehhez méltó ál- napi kilenc órát éq h_avonta egy hét- döntő lesz. Fizikailag még jobban
lapotba kerülni. Nem uolt könnyú végétdolgozik, precizitást igénylő bírom a uíuást, ezért nyertem."
Nagy döntőre számítottunk mádolgunk, hiszen déIelőtt tízkor kezd- feladatot ellátva., }ffiirt megerősíti,
sik csapatvilágbajnokunk, Decsi
tük el a harminckettes tábkit, majd a délutáni edzés d$i*lodai munka
Tamás ellen (aki a válogatott kereteste nyolckor fejeztük be, közben két utiín kikapcsolódási,' felszabadult,
tel készült az évben, és az elődönésfélórátuórakoztunkkét asszó kij- boldogító érzést ad, végre kimozogtőben kiIenc tussal győzött az idei
aött. De a párom és a csakidom je- hatja magát.
Eb-ezüstérmes Gémesi Csanád
lenléte i} sokat segített, hogt ezekre Vissza is jutottunk a vívás szere-

g"at frWea'Ie|g1obn ugyetc.-

., -tetéhez' aq1i bajnoki elődöntőbeli
l ellenrelétrNagy Zsoltot is a páston

p1i r*15;,}opdoni játékokra Lontay

kiváló teljesÍtményévelsem

jutott
pedig

ki kardviálogatottunk, Rióban
nem lesz csapatverseny, szétnára a

csúcs a.vb-arany a sportban, kÖzgazdászi hivatása már elsőbbséget
éWez a vívással szemben, és több

időt is igényel.

Mintaszerű sportolói életpiílya az
övé. Tudatosan készült az élsport
után életre, a úvás mellett neki is
jutott idéje a tanulásra. A vb-aranya után szponzotai előbb egy fél-

tartja, aki fogorvosként heti egykét edzésen tud részt venni. Vele
, vívta Lontay Balázs a legszorosabb
meccset.
,,Egy korosztály uagyunk, az elmúlt huszonegy éuben megszámlólhatatlanul sokszor asszóztunk,
egtmás minden trükkjét ismerjük mondja a bajnok. - Rajta is kitszik,

hogy

a munka mellett milyen

és felszabadultan

jil

uíu. Énsohasem

éreztem, hogt illene nyernem, so-

ellen)_ Ám, Lontay Balázs nem sok

esélyt adott neki, szórta az egy|ámpás tusokat.
,,Érzem a 1yenge oldaldt, bár szorosabb mérkőzésre szómítottam én
ls - mondta Lontay Balázs' - Azt

hiszem, az elején elment kicsit a
kedue, amikor nagy előnyt szereztem. De tudtam, egy mdsodpercre

sem szabad lebecsülni Tomit, neki is
hihetetlen mentólis ere.ie uan, ami-

nek nem szabad teret adni. Nem is
néztem az eredményt, mindig csak a
köuetkező tusra figyeltem."
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Lontay Batázs
magábiztos
győzetmeket
aratott a
bainokság
főtábtáÍán.Puy
Sebestyént:l5:7re,

HabonyViktort

l5:4-re, Nagy

Zsottot l5:ll-re,
Decsi Tamást
15:7-re verte
meg' így 20l0
után másodszor

lett aranyérmes
egyéniben.

