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Magyar olimpikonból olasz edző
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1992-ben még a barcelonai toronyból vette alá magát a mélybe, 2017-ben már a budapesti
medence mellől osztogatja a tanácsokat Nagy Ibolya, aki a piros-fehér-zöld színeket ugyan
nem hagyta el, de a vízszintes sávokat függőlegesre cserélte.
Az egykori sikeres műugró, aki a barcelonai olimpián 21. helyen végzett a műugrók 10
méteres egyéni számában, 2000-ben költözött Olaszországba lányával. Ezúttal azonban a 17.
FINA Világbajnokságon résztvevő olasz műugró-csapat edzőjeként visszatért szülőhazájába,
hogy segítse tanítványa, s egyben lánya, Bátki Noémi szereplését.
Az 1992-ben az év magyar műugrójának megválasztott Nagy Ibolyával beszélgettünk.
Mik a benyomásai a budapesti FINA világbajnokságról, hogy érezte magát a
versenyek során?
Több szempontból is dagadok a büszkeségtől. Az egyik maga a rendezvény, hiszen többektől
hallottam, hogy minőségében gyakorlatilag olimpiai szintű a szervezés és a lebonyolítás. Az
uszoda egyszerűen lenyűgöző, látszik, hogy alapos tervezés és szorgos munka eredménye,
csak remélni tudom, hogy a jövőben is megfelelő kihasználtság mellett üzemel majd, és a
műugrók is élvezhetik majd az előnyeit. A másik pozitívum pedig maga a város. Budapest
gyönyörű, a központi terek rendezettek és tiszták, igazán jó benyomást tett a helyszín az
egész olasz csapatra.
Hogy értékelné az olasz műugró-válogatott világbajnoki szereplését?
Sajnos nem tudtuk kihozni magunkból a maximumot, de ez egy világeseményen általában el
is mondható. Ami az én versenyzőmet, Bátki Noémit illeti, kicsit adós maradt a kimagasló
produkcióval, bár ez egy olimpiát követő évben érthető. Remélem, hogy tovább tud fejlődni,
hiszen a cél a tokiói játékokon való részvétel, és a minél előkelőbb szereplés. A két
megszerzett bronzérem azért bizakodásra ad okot, hiszen sokan tartottak attól, hogy a Tania
Cagnotto és Francesca Dallapè visszavonulása utáni űrt nehéz lesz majd betölteni.
Külön kiemelte saját versenyzőjét, Bátki Noémit, aki nem mellesleg a lánya is.
Mennyire nehéz elkülöníteni az anya-lánya és az edző-versenyző szerepkört?
Manapság már semmiféle problémát nem okoz a helyzet. Természetesen korábban voltak
nézeteltérések, főleg a serdülőkor környékén, de ezeket túléltük, ráadásul Noémi rendkívül

intelligens módon tudja elkülöníteni a szerepeket. Éppen mostanság beszéltünk arról, hogy
pályafutása végéhez közeledve jót tenne neki egy edzőváltás, hogy a még hátralevő
élsportolói éveihez kellő motivációt kapjon, és felpezsdítse a változás. Mindent összevetve,
nagyon hálás vagyok neki, hogy együtt mehettünk végig az idáig vezető úton.

Edzői szempontból mik a tervei, ha lánya valóban mestert vált?
Ez egy roppant érdekes kérdés, jelenleg Triesztben dolgozom egy nagyobb csoport tíz év
körüli gyerekkel, emellett néhány idősebb versenyző is dolgozik a kezem alatt. Egyelőre ezt
a munkát folytatom otthon, aztán meglátjuk, hogy a kettő közül melyik irányba tolódik majd
el a fókusz.

