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a sport szeretetét az olimpi-

ai bajnok vívó, Nagy Tímea
(44) gyermekei! Csenge
(16l és Csanád (9) a vízilabdát választotta. míg Luca
(12] maradt a vívásnál. természetesen a párbajtőrnél.
amelyben édesanyja is a si-

kereit aratta. A mama tíz
éwel ezelőtti diadala azért

vo1t különleges, mert máso-

aranyérmét két

dik ötkarikás

liínyt nevelő édesanyaként
érte el, majd megérkezett a
legkisebb gyermek is.

,,Csenge

és Csanád

az

WSE_ben pólózik, minden-

nap jarnak edzésre. Luca

oedis heti három
ffi
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met' sőt a felszereléseimet
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mesélte büszkén Nag'v Tímea' aki hat vbcímet is szerzett.
használja''

Hosszabb szabadság

jrán a

hí

karácsonl ünnepek-

hezkőtődő öt pihenőnap a

hiíromgyermekes anyuka

szánár a már önmagában is

ajrándékvolt.

,,A karácsony arra volt
jó, hogy egy kicsít feltöl-

tődjünk' erőt gyűjtsünk az
új évhez. A szokottnál több
időt töltöttünk együtt. so-

kat voltunk a nag'vszülők-

kel. a közeli rokonokkal'

Többször mondtam is. ebben a rohanó világban nag.von meg

kell becsülni eze-

ket az ünnepnapokat''

-

em]ítette Nagy, akit a közelmu]tban beválasztottak
a Halhatatlanok Klubjába.

Az egykori űvóbajnok
közalkalmazottként napi

nyolc órát dolgozih de hétvégékenis készenlétbenkell
allrri4 ha feladat adódik.
..ÚKv intézem a dolgaím.

Dicsóíség

Nagy Tímea két olimpiai és
hat vb-ararryat nyeÍt

kabeosztást, percze az előírt óraszám betartiísával

-

folytatta a Hajós Alfréd

Uszoda létesítnényvezető-

hogy a gyerekeimre mín-

je. - Ha másként lenne, nem

kell, hogy a főnökeim, Vígh
László és Dala Tamás engedéIyezzék a r lgalmas mun-

re, versenyekre ünni őket.
Igaz, így is hajnali négykor
M.t.
kelek."

dig maradjon időm' Ehhez

tudniím iskoIába, edzések-

