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Régen tényteg minden más
vott? Sorozatunkban konábbi és

t&r

jelenlegi élsportol k elevenítik
Íel gyerekkori emlékeiket
edzésekr l, versenyek l,

i

.{

iskolár l, sziit i háltén l. E heti
vendégiink a kétszeres olimpiai,
hatszoros világ_ és egyszeres

i
I

Eur pa_bajnok párbajt riiz

t{agy Tímea (4 ).

Ookokat

qz i.lgyes

nozg -

\
f,
:,brn, t,estneveles rokon
lténelnek ki oz edz k o sportol sro'

suk olopjon oz iskolo-

Nos, velem

nen így t rtént'.. Kilenc-

évps voltom, omikor szerelmes letten egy fi ba. Kinyonoztom, hogy o
Vosasban vÍv, és naivon ozt hittem,
ha én is ott edzek, t'elfigyel r m és
belém szeret' Felkeresten h t a klubot, s b
két hét m lva obbohogyta g vív st, én ott ragodtom'

r

Pedig cseppet sem sz mÍtottam
íjgyesnek: tulojdonképpen dundi és
rettent en tehetségtelen voltom. Az
oktÍv p lyofut som kezdete el tt és

befejezése tg. sem (jzijk senmit
konolyobbon, mert annyira rossz a
mozg som, hogy péld ul o moi nopÍg képtelen vogyok tisztességesen

futni vogy szni. Nem csoda, hqgy

akkoribon t bbszijr

is

jovasolt k,

váIosszok mds sport got. A ki)zépis-

Nagy

r-
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Tíne t nem a testnevelés r kon szemelték ki hogy atkalmos a sportoltsro... .,,de ozt n Sydneyben és Athénban is olinpioi bajnok lett

kol ban pedig neg akartok buktotni
l, de edz i ktizbenj rásra megkoptan o kettest. Éppen
nemrég j nam éInénybesz mol n
o Le vey KI ra Ginn ziumban, és
oz egykori testnevel tan rom megkérdezte, emlékszem-e gz esetre'
testnevelésb

Hogyne

e mlékeztem

volno'.. !

Sz val, oz odottságoimnol kicsit
sem t ntem ki o nez nyb l, valamivel viszont mégis sike rijlt észrevetetni mogomat: rettent en szorgalmas
voltcin. Az élet minden ter letén
jellenez, hogy omit etkezdek,'ozt j l
vagy rosszul, de be akaron t'ejeznL
Pedig kezdetben igozán nem tetszett
a vÍv s, unolmosnok tortottom. A

bb gyereket m r két év ut n
versenyre kijldték, engem viszont
Iegt

csak négy évet k vet en hagytak indulni' Mégis, mokacsul kitartottam:

níg m s két r t edzett, én h rngt'
Azt n az els versenyemen eld lt

s

N lqm id

sebbek kiiziitt
indultom, gynevezett harmodosztáIy viodolon, és tizenh rom évesen
o hornodik kiirig jutottom, mikijzben
o m r régebb ta versenyz kort rsorsom.

saim oz els Íordul bon kihullottak.
mesterek nem is értették,mit

A

Pl ne egy héttel kés bb,
onikor nég nindig id sebbek k m(jveltem'
zistt,

o hozzám olkotilag jobbon posszol

p rbajt

B r gyerekként egyértelm en o
vív s tijkijtte ki oz életemet, oz iskol ban is meg llton o helyen. Az
edzéstemp sem volt onnyiro t'eszített, így q tonul srq is jutou id ' Az

kolános kezdetén ozért nehézséget
okozott, hogy négyt l hétéveskoronig Kub ban élten, majd idehozg

vív okorok
még t

r

z

lenni' Egyébkéntokkor

volto m,

kés bb v

ltotta

n

sosem

t

hl s

vogyok nekik, mert

mosztottok Íelémextra igé-,
'nyeket.
Édesany n szÍvb ijrijlt an-

l

nak is' hg sz zhuszonkét indul kijzíjl
o sz zhuszonegyedik lettem, hiszen
megel ztem valokit! Sok t rsommql
ellentétben én bármilyen eredménynyel t'elhÍvhottam o szíjleimet, nem
kellett att l tartlngm, hogy negszid-

sodikosként kezdtem. Szijkségem volt két évre, hogy utolérjen

v rat, biztos
hátteret odni o gyermekeimnek, de
nem egyszer . Gyakran el ji)n bel -

magsmat.

len az élsportol , hogy mit is kellene

n

A szijleim Íontosnok tqrtott k

negyedosztáIy megméretésen

nyertem' Akkor kattant be, hogy én
m rpedig otinpioi és vil gbajnok

Azért is

rre.

o

tonul st, és szerencsérelsosem tiltottqk el o vív st l, ha n gsen nent

j

l' Érezték,hogy ozzol

j vol

veszítenének, mint nyernének.

tijbhet

nok. Szeretnék én is ilyen

vagy kellett volno másként tenni'

Az egyik nagymom m ellenben
sportm lttol bírt, sok ig kézilgbd zott, s t le rengeteget tonultam.

0riikre megragodt bennem, ohogyan

j t: én védekezem
s ezen,g Íalon. SENKI sem mehet

Íetidézte o' nott
itt,

t. S teménysi)tés kijzben, k tény.ben,
sz hajjal meséIte eI ezt
; nekem, mégis, ennéI ijt sebb troval t senkit l sem koptom.

nr

Én pedig azt

pr b lom

todni o gye-

rekeinnek és minden frotglnak how oz
olimpioi vagy víl gbajnok címt l nég
senki sem lesz boldog ember. Semmi
problémo sincs ozzql, ha valoki nem
lesz élspotiol , csak pr b ljon mindent
megtenni érte' Meft nincs ann l kínz tjb

ézés,nint amikor

(tgy látszik,

beleodhottunk volna péld ul

o

t

bbet

is

felkeszÍi-

Hg nmogunkat lew ztijk - és
ez iuonyotoson kemény kihÍvás _, nár
Iésbe.

. elégedettek lehet

nk'

