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Énru,de botdog emberként é[,

és egy mosotyért mindig hazasiet Gyorbe
g rÍa leszek, elgondolkodom,
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r Majdnem telies

érdemes-e.

az

éremgfiíj-

r Hanninchat

évesen más érze-

teménye, de világbajnok még
nem volt" Ez hajtja el re vagy

tetad avívás, mint t1zéve?
Érettebb lettem, de fizikailag
valamimás?
gyengébb, nem bírom rigya nagy
Nagyon bízom benne, hogy a megterhelést. Technikailag sohacsapafial a sok eztist t és bronzot
sem számítottam zseninek amit
most kifényesítjtik!- viálaszolta
a szívemmel és a fizikumommal
az olimpíai, illewe világbajnoh
kompenzáltam. Amikor hat aszeziist_ és bronzérmes, hétsze- sz t kellett ln:'mi az edz tábor_
res Eur pa_bajnok párbajt r<i_ ban, én nyolcatvállaltam, hogy a
z . - Szoros meccseket vívttxú hendikepet behozzam, de most
a franciákkal a vb-d nt kben' már inkább t-hat mincíségi aszniiiinsznyi volt a k'tllonbség, né- sz ra t rekszem, imitiá]va a verhány tus... A vb-arany motivál,
senyhelyzetet. A regeneráci sem
ezért folytattam' ez tltányzlk még olyan gyors, mint a régi négy-cit

avitrinemb l.
r A kétezer-tlzenhatos olimpiát

azÉrtbeterrue?

Nagyon messze vap még. Sok
minden ftigg a csapat sszeté-

l'

és att l, mennyire engednek minket onniill an dol-

telt

gozni. Af csapásiránymostj
a viílogatottnáI. Ha egészséges
leszek, és eredményességben
is kitartok addig, akkor folytatom, de ha futottak még kate-

hetes edz táborozások
most egy_egy rtára

alatt,

lefekszem
délután' bár nem feltétleniiLl alszom. A kiegészítsportolcrak is
ktiszonhet en fizikailag így rendbenvagyolg riszunk, id refutunk,
kétszer negyed rát focizunk'

r Klhatással van avfiására'

hogy tavasszal édesapa lett?

Ószintén sz lva nem' Ha csak
annyiban nem, hogy q4.éjszakák
nagyon megrrividtiLltek; ponto-

sabban feldarabol dtak hiírom_
rás szakaszoka - bár ez els sor_
ban a práromnak jelent feladatot.
Viszont a magiánéletemben boldog ember lettem, a pesti edzésekr l sietek haza Gy rbe, hogy
amikor a kisfiam fiirdik, otttron
legyek. Ahogy a kádban rilm mosolyog, elolvadok lelki toltetet ad.
Nagy felel sséget is jelent, ezért
nem kapkodtarn a gyermeklalalással, nem Skype-on akarom felnevelni a fiamat. Azért remélem,
a n kneklesz igazuk, a grermekiáldiís a páston is megrryugtatja az

embert _ Nagy Tímea így nyert

meg két olimpiát és egyvilágbajnokságot.
i Hogyan értek utol minket az
elmrílt években a wájciak? A
csapat mivel tudia majd lerytíz-

ni

ket?

Miután 2008-at ktivet en szer-

z

dtették a legjobb olasz edz, - nem kevés pénzért_, az
egész svájci vívás beiíllt a párbajt r mtigé' most már ott tartanak, hogy harmadik edz nek
egy francia szakembert híltak.

ket

A

páston Kauter és Heinzer

a harmadik emberiik
megszedtiik ma-

mellett

ellen

gunkat korábban, de

mrír is remektil

vív. A 20l1-es
világbajnokság

el d nt jé_
benhuszonkét
tussal nyertiink elleniik,

mivelmindhtuman

j

l vívrunk:

A dont ben
a franciák
ellen miír

nem tudtuk b
meglsme- s.
telni a pro- &

':;,,,l

dukcí t. A l
gy zelem-

hez

min-

dennek

egytitt kell
állnia, anap-

nak, a holdnak,

a csillagoknak _ és
mindhármunknak

jl

is kell vír,nunk.

