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Boldogaalád:
Botzkó oíbor és Hornyák Ágms
kisfia, Áron mintln a laHához

vonzídna

&

.

&

s*,,

YJ{'a|,:!\í\{íJ:l,

vu,gWftw,w"lzötök
6yonyÖrŰen duruzsoI a Ducati, szépen csiIlog az oIimpia ezÜst,

p[áne

a

a

budapesti csapat-világbajnoki arany, tetszetős

d9 mindné[ [enyŰgÖzrjbb a

fejrÚgás,

BÜczKÜ 6AB0n

párbaitőroztj

családja _ a kézilabdázÓ Hornyák

Ágnesse[ és a pár tÜneményes kisfiáva[, Aronnal'
o tiivatása, a vívós mellett Ü Előbb azért elárulha{ná, ,'régen'',

passziótlól

jégkorcrrgozik' a legényéletéÍrell,mennyivel lrőge-

thai_Lroxol, repeszt a lovasá- tett?
nak nénri agresszivitáoí csak
Nem tudom.

kiilcsönző sportrnotorjárr

képzelern, rrrilyen verekedős
gyerek lehetett.

Q Kéiszáz Íelett?

Persze. De amikor kipróbáltam magam versenypályán, a

Pedig egyáltalán nem Pannóniaringen, ott derült csak ki,
Elevennek eleven voll mennyire ügyetlen vagyok. Kétszer
tam, nagy galibak borultam, illetve csúsztam, de a
azonban

nem ringen nincs busz vagy egy szembe
kísérték az éIe- jövő autó, a gyakorlásra kiviáló tetemet. Ésha rep. Minek a közúton vagánykodni?
már itt tar- o Monrlja, a|<lkétszázzal is ha|totta
tunk, csak re- a motort.
p e sztettem.
De akkor is ésszel. Addig jó' amíg
Amióta meg- az emberben Van félelemérzet.
született a Bennem van. Az adrenalinfröccsre
kisfiam,Áron, is szomjazom, hogy'ne, a Ducatim,
csak túramo- ame$ez kétezer-négy óta ragasz-

torozom. Nem kodom, megadta. Eleinte egy-egy
szabadnapomon lazultam vele, később Horvátors2ágig és olaszorszáAmúgy meg mind- gig is elrobogtam.
egylk sportágnak O Akkor suhanjunk most vissza
megvan a maga szülővfuosába és a boczkói sportsztorija.
történethez. Először is hogyan lesz
t'-l*'
egy tapolcai fiúból vívó?
Úgy, hogy az édesapja a városi
I
sportegyesület elnöke, akivel meg&rt
*
rl:,
et
néz egy vívóversenyt nyolcvana
hétben, és mindjárt megkedveli.
Bár nem köteleztem el magam
esne jól, ha apa
nélktjü nőne fel.

&.

azonnal, középiskolás koromig futballoztam és kézilabdáztam is. Sőt, mindkét
labdajátékot jobban szerettem, az általános után

azonban döntenem kel-

' lett,

Veszprémbe me-

gyek a Fotexhez, vagy
Keszthelyre vími. Mi-

után addigra megnyertem egy-két versenyt, a
párbajtőr mellett ma-

radtam. Másfél éwel
később' tizenhat éve'
sen pedig bronzérmes

lettem a denveri U17-es

vébén.Tizenhét évesen

egy keddi napon meg-

nyertem az U20-es vébét,

csütörtökön harmadik lettem az
U17-ben. Mit tegyek, elfáradtam.
& szóv*Í a vitás&ra* vulr a }egtefu*tsége'seöib?

Nem is tudom... Valószínűleg
A jégkorong úgy jött' hogy

igen.

ö Ss zeb ar áÍko zÍam a kaj ak
négyes tagjaival, akiknél még Séra
Miklós Vezette be a hokiedzéseket
a téli időszakban, azÍ fol},tatta Sári
Nándor, én pedíg bekéredzkedtem
közéjük. Egy héten kétszer edzet_

Ath énb an

tünk, iszonyatos fizikumfejlesztő-

nek bizonyult. Balatoni gyerekként
a korizás ment, de ha mondjuk a

Fradi női csapatával játszottunk,

és megakasztottak bennünket, es'

tünk, keltünk. Azért pariban vol-

tunk velük. Na jó, nem vertek meg
minket nagyon.
& r\ rilrgbe* annlíi inkáblr kapott?
Kétszer fordult elő, hogy csillagokat láttam, amúgy bírom a pofonokat' Még a hokizás előtt két
évig bokszoltam, de amikor eltört
a csuk]óm, abbahag1tam. Öt éve
kezdtem thai-boxolni, amúgy a ring
az ahely, ahol rendre kiderüI, nem
vagy olyan erős gyerek, mint hiszed. Napi kettőt tréningezem így,
délelőtt futok vagy edzem a győrí
thai-box k]ubban, délután vívok a
Honvédban.
& Es besxáil a csiFri-pu}eilra Ís?
Hog1me; A másféI órás edzés utolsó negyedórája küzdés, két-három
menet, van, hogyrendesen odapörkölnek, az edzőt kivéve sokáig nem
is tudtiík a teremben, hogy élsportoló vagyok. Két éve, a budapesti
ülágbajnokságot követően, amikor
a csapatarany után született rólam
egy-két cikk, felismertek, gratuláltak, de ettől még nem fogják vissza
magukat.
{B Gondrrlorn' vívóedztii repesnek
az {irömtől, hogv nem tr{f il}'!tgf$rl
rnaradni,

Nem szólnak bele, felnőttként

kezelnek. Tudják' edzésmániás vagyok, a munka megsziáJlottja, rám
hagyják. Azt azért' elvárták' hogy
versenyidőszakban ne szálljak motorra, de amikor elszakad az ember
vállszalag'1a, és nem foghatja kezébe a fiát, illetve három hétig tilve alszik, úgyis átgondolia, mit érderrres

és mit nem. Ugyanakkor a hokinak és

a

thai-boxnak is

köszönhetően

acélosodott a fizikumom, már-

pedig a mai
víváselképesztően atletikus

lett,

dinami-

kus, gyors, ag-

resszív sport-

ág, szemben a
múlttal' amikor

szinte csak a
technikán múlt'

mire viszed.'Mind-

ezek mellett valahogy

meg kell birkóznod

a

sokszorosára duzzadt kon-

jak-kenu, alttelyikrcíl drg_v iárja' ha
eg'y magyaÍ eljut a f'*inőttszÍrrtíg,

úgy
hatol a melledbe vagy
a viálladba, olyan, mintha megütnének egy ka-

noklesz.

s

kurenciával is.

I

t\kkcr nem clyan, neiret a ka-

eliíbb-utóh}t óleatatiant'll v'íiágbaj _
Vívásban

világkup aversenyen
háromszázan índulnak, a cseheket
korábban oktattuk, bemelegíteni j ó
volt velük, ma alig verjük meg őket,
Szilágyi Áron Montretx-ben egy
belgát sokáig alig tudott megszúrni,
e

gy

csak szenvedett, aztán naná, hogy

nyert éS Európa-bajnoklett_ de egy
belgát?!

s

Fráj?

Kicsit. Mégiscsak vívónemzet

lennénk.

*

Ug'v értent, ha megszúrjaák...

Ha törött

a penge' ígencsak. Ha

panyéllel.

Ésnei a legjobb benne?
Márrnint avívásbarr.
Az, amikor a dobogón állsz.
Ez acélvezérlí'hogy jiivőre Rió_
ban felkapaszktldj on rá?
Mi más? Különben már nem vívnék. Előbb persze ki kell jutni, az
sem lesz könnyű.
{* Mít adrea m*g azért, hogv {in_
rrek szóljon a Himnlrsz Braefii-

s

áha*?

Nem szeretem az ilyen fogadalmakat. Küi]önben is, az egész
életemet a vívásnak szenteltem.
Galambos Dániel

