
FURcsA' Ho6Y ilEM rfu SEMMIJE,'beteérett a fetadatába, lgy a
fiatalokkat akkor is Ütőképesek, ha nincsenek nagy formában

rHis jutottháromévea
döntőig.
A Grand Palais-nak amúgy is kü_
lönös hangulata volt, a francia
kÓzönség pedig hihetetlen han-
gulatot teremtett. A másik telt
házas vébét Torinóban tartottak
2006-ban' ott szereztem egyéni-
ben bronzérmet, úgyhogy nekem
jóttesz, ha sokan vannak. Remé-
lem, tele lesz a S).nna-csamok.
r Az egyéniben mindig benne
van az érem, de a csapatban is?
Nagyon nehéz ágra keríiltiirrk
előbb az Eb-címvédő észtek
jöhetnek' aaán az olimpiai
címvédő kírraiak
Csak akkor deriiLl ki, amikor
vílrri kezdünk, hogy milyen
formában Vagyunk aznap' Ha
jóban' brárkit megverhetiink, ha
rosszban, akkor is, csak sokkal
nehezebb, és nagyon fiigg az el-
lenféltől.

AÍdayAttila D

r NőÍ páÍbaitőrben minden
érfuen tartanak itthon Grand
Prix-t. Segíti vagy zavarja, ha
közelről nézik a szerettei?
Én mindig nagyon örtilö( ha ott
varrnak a családtagok, barátok.
Azt nem szoktam nézni' ki hol
iil, vagymikor jönmármeg, csak
az előttem álIó feladatra flgyelek.
olyant viszont még én sem él-
tem meg, hogy nagy magyar kö-
zönség legyen a lelátón. Az úszó
Ewópa-bajnokságon mindkét-
szer ott voltam a szurkolók kö-
zött, kimentem azidén a dzsúdó
Eb-re is, és mindig irigykedtem,
hogy milyen hatalmas élmény
lehet így versenyezni. Most eZ
megadatik nekiiLrrk, és feldob. A
páizsi vllágbajnokság nézői úgy
is erőt adtak hogy nem nekem
szurkoltak.

r Mi kell ahhoz, hogy,a fiatalok,
Budai Dorina és Antal Edina a
tehetségiikhöz méltóan szere-
peljenek?
Rendesen bedobtiík őket a mély
vízbe'2010-ben, egy élvel később
mar nagy nyomás volt rajtuk az
olimpiai kvalifikációs világku-
pákon. Nagyon fiatalok voltak
próbráltak mindent kihozni ma-
gukból' és majdnem meg is lett
a kvóta, hiszen a barcelonai vi-
lágkuprín csak két tussal kaptunk
ki a döntőbe jutásért' és az mát
elég lett volrra. Biár az esélytele-
nek nyugalmával készijLlhettiink,
mégiscsak terhet jelentett, ami
most nincs. Kezdenek is belejön-
ni, a saját úvásukat bánan elő-
hozri az eddigi biztonsági úvás
helyett.
l Furcsa hel}zetben van régóta,
hiszen a kora alapján mindig
kilógott a csapatból.

Nemrég még én voltam a legfi-
atalabb' azÍéÍL ewszeÍ csak én
lettem a legrutinosabb, és idő
kellett a felelősség elviseléséhez.
De miár én is jobban bírom, bele
kellett émem ebbe a feladatba,
így együtt ütőképesek lettiink.
r És nagyotléptekelőre tavaly
óta' a világranglístán példátil tíz
helyet, anyolcadikig.
Az olimpia utéol' azért döntöt-
tem a folytatás mellett, hogy
megmutassaÍn, csak kisiklás volt
2012 a sok balszerencse és sérü-
lés miatt, és muszáj ebből talpra
állni. SzÍikségem volt két hónap
pihenőre, aztán nem rudtam, mi
a furcsa. Nem fájt ugyanis a kö-
nyököm, amihez minden edzés
elején fél óra kiilön bemelegítés
kellett. Sok rossz beidegződést is
okozott, ezeket tudatosan kijaví-
totfuk azóta, és errnek is megvan
azeredrnénye.


