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Leleményességét és kreativitását nemcsak a páston hasznosÍtja

trfrffpffiA-V&Rfr& ffi&BffilHLI&' a tcjrvivÓ, ha ke[l, eskÜvcii ruhát tertlez,

és kÖnnyedén menedzse[i ,,ingaházasságát'' Budapest és London kÖzÖtt.

Nemcsak t rrel a kezében eredményes
Hopka-Varga Gabriella, akkor sem jcin
za1latba, ha olyan alkalomra kell ruhát
terveznie, amelyen tí maga a modell. A
Honvéd vív ja néhány h nappal ezel, tt
ki'il nleges cilt zetben ií]lt oltár elé.

,,SoklAIe ruha tetszett, de ezek hagro-
mdnyosak uoltak, én azonban ualami ext-
rauagánsat szeretten\ uolna' az augusztu-
si esk urimre - olyat, ami m.indannyiunk
számára emlékezetes marad. Ezért dijn-
tijttem a színes uáltozat mellett _átultael
Hopka-Varga Gabriella, aki meg sem iá]lt

az egyik legkiil nlegesebb színig: a kék
iárnyalatok legelegánsabbját, a Tiffany-
kéket választotta. - Az jabb színeket pe-
dig a pr bdkon sikeriilt belecsempészni,
amely sortin folyanxatosan alakult ki a
uégleges udltozat. Igaz ugtan, hogt én
álmodtam meg a ruhá,t, de a kiuitele -

zéséhez sz kség uolt egy szakember-
re,egykit n uarr nrireis."

A vív n elárulta, kicsit azért
tartott a nem hétk znapi ruha
fo gadtatását l - ezért koszorris-
lányainak véleményét j el re
kikérte -, az azonban végképp
megn}'ugtatta, amíkor édesap-

ja, az olimpiai, világ- és Eur pa-bajnok
birk z ' Varga János látatlanban meg-
ígérte neki: bármilyen lttjzetben oltár
elé kíséri.

,,Nekem nag/on fontos uolt, hogy a
sz leim is j l érezzék magkat az eskiiuri-
mijn, mert csak így lehetettem tijkéletesen
boldog étetem nag napján."

Gabi beva]lása szerint férje, Hopka
Zoltán személyében
megtalálta az
igazit - aho.

Syan
fo

galrhaz:. a másik felét -, aki mindenben
t kéletes tarsa. ,,Aférjem ugyan ciuil, de
kockázati trikebefektet ként cj is sokat
utazik, ezért nem idegen trile a sporttal
j ri életm d. Emellett rendkíu l céltu-
datos, ami szintén megk nnyíti a kijzijs
,életijnket."

A sportol keativitására és lelemé-
nyességére továbbra is nagy sziikség van:

táért harcoI
vív nakBu-

dapest. a
bázi-

míg férjét Londonhoz kijti a t nk az esk uci ta, de
mtinkája, a ri i kv -

"Egv-faita
ingah zas-
sdgot m k dte-

rruir j el re megbeszélt k, hogy az olim-
piáig ez így lesz. A szabad hétuégéken hot
Angliában, hol itthon uagyunk."

Gabi azt is megoldotta, hogy a Lon-
donban tolt tt napokon se essen ki
az edzésmunkáb l: a férfi t rvá-
logatott tagjaival koztjsen tré-
ningezik. ,,Ezt egyfajta edzcjtd-
borként fogom fel, ami pluszt
ad a munkámhoz. Természe-

tesen ezekre a riiuid id sza-
kokra mindent pohtosan
egyeztetek edz mmel, Szelei
Istuánna], aki a szakmai
munka eluégzése mellett azt
is fontosnak tartja, hogy a uer-
senyz je lelkiuildga is rendben
legyen." P.A.


