
Szremkó Szuszi idén végre nyugodtan 
karácsonyozhat 

Volt világ- és Európa-bajnok. A Szentes színeiben ötször nyert magyar bajnoki 
aranyat, két olimpián vett részt. Athénban a hatodik, idén Pekingben a negyedik 
helyezett nemzeti csapatunknak volt tagja. A nyáron visszavonult klasszis pólóst, 
Szremkó „Szuszi" Krisztinát – aki nem fordított hátat a vízilabdának, a Szentes 12 
éves fiúkból álló csapatának az edzıje – a karácsonnyal kapcsolatos dolgokról 
faggattuk. 
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– Nagy fejtörést okozott a karácsonyi bevásárlás? 
– Nem különösebben, már jó elıre kigondoltam 
mindent, aztán idıben nyakamba vettem a várost, 
családtagjaimnak, édesanyámnak, apukámnak, 
testvéremnek és a barátomnak vettem ajándékot. Nem 
kell nagy dolgokra gondolni, szerintem nem az ajándék 
nagyságán, annak összegén van a hangsúly, hanem 
azon, hogy gondolunk szeretteinkre. Egyébként pedig 
olyan vagyok, hogy nem kötöm alkalomhoz, dátumhoz 
az ajándékozást, nem egyszer elıfordult, hogy 
megláttam valamit, az megtetszett, és máris fizettem. 
Kapni is szeretek, de adni jobban. Olyankor alig várom, 
hogy mit szólnak hozzá. 
 
– Hol és kivel tölti az ünnepeket? 
– A szenteste elsı felében a barátommal, Gáborral annak családjával Csongrádon 
leszek, majd utána átmegyünk a párommal a szintén Csongrádon élı édesanyámhoz 
és öcsémhez. Az ünnepi vacsorát Gábornál fogyasztjuk el, karácsony elsı napján 
viszont édesanyám lát vendégül bennünket ebédre. Édesapámhoz, Bajára majd csak a 
két ünnep között látogatunk el. 
 
– Ezek szerint sok idıt nem tölt el sütéssel, fızéssel. Nem szeret a konyhában 
tüsténkedni? 
– A Gundelba biztosan nem hívnak el fıszakácsnak... Most tényleg nem fızök, de csak 
azért, mert kényelmes helyzetben vagyok, „kiszolgálnak". Süteményt viszont sütök, 
tiramisut készítek. Állítólag jól csinálom, legalábbis eddig mindig dicsérték. 
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Szuszi kezében a keverıtál és a fakanál is jól mutat. 
Fotó: Vidovics Ferenc

– Mi a kedvenc karácsonyi menüsor? 
– Nálunk ilyenkor nem maradhat el a halászlé és a sült hal. Anyukám még szokott 
kacsát is sütni, plusz isteni finom salátákat, majonézeset, tojásosat, krumplisat, 
almásat. Ja és el ne felejtsem az elmaradhatatlan mákos és diós bejglit. A nélkül 
nem karácsony a karácsony. Ha ideveszem a szilveszteri eszem-iszomot is, ez alatt az 
egy hét alatt mindig felszedek két-három kilót. Mit csináljak, imádok enni. 
 
– Augusztus végén, a pekingi olimpia után bejelentette visszavonulását. Ez azt is 
jelenti, hogy felszabadultabban, lazábban töltheti az ünnepeket?  
– Ez pontosan így van. Emlékszem, tavaly a két ünnep között rendezték a magyar 
kupa négyes döntıjét... Lehet irigyelni, ilyen még nem fordult elı velem, most két 
hétig szabin leszek. Maximálisan ki fogom élvezni. 
 
A legemlékezetesebb 
 
Arra kértük Krisztinát, idézze fel élete legemlékezetesebb karácsonyát. – Olyan 
tízéves lehettem, amikor apuval, anyuval és öcsémmel egy nagy baráti társasággal 
Szlovákiában töltöttük az ünnepeket – mesélte Szuszi. – Pompás volt az idı, 
hatalmasakat síeltünk, szánkóztunk, hógolyóztunk. Minden szuper volt, de a 
leginkább annak örültem, hogy a nagy létszámú „csapatunk" összes felnıtt tagjától 
csak mi, gyerekek kaptunk ajándékot. Azon a karácsonyon a Szremkó testvéreknél 
nem volt boldogabb lurkó a földön.  
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