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Mohamed Aida ug/an gl izgul, mint harminc éve, az els versenyén

Mohamed Aida egyikfeladata, hogy otthon megértesse a lányairnl, milyen or met jelent számára a vívás, miért fontos edzenie F0T0:l!1Il/FÓLDl lMRE

Huszonkét éve nyerte az els érmét világversenyen Mohamed
Aida, néhány hete pedig a legut bbit. De talán nemaz utols t. A
montreux-i Eur pa-bajnokság bronzérmes t riiz je a jtiv heti
moszkvai világbajnokságra késziil, és a jtiv évi ri i olimpiára.
Mint mondja, az édesanyjának ktisztinheti, hogy rnég vívhat, az
edz jének, hogy apja helyett apja lett, a férjének, hogy példát
mutatott, a gyerekeinek pedig, hogy friss és fiatal maradt. Sok-
szor viszontíem k nnÉotthon hagyni ket 
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LI fuvesztww r;fuog rnin:
L L dw gyermeke sz letése utrjn
jult er vel térjen vissza a pástra?

_ Élvezem, amit csinálok. Célja-
im vannak, és kihívások állnak
el ttem. Lassan harminc éve vívok,
néha g rcs s voltam, trilságosan
akartam, és olyan is el fordult,
hogy hiába késztiltem fanatikusan.
Már sokkal tudatosabb és tapasz-
taltabb vagyok. Sokat k sz nhetek
édesanyámnak, hiszen rengeteget

segít a gyerekeim nevelésében. Ki-
emelem az,ed:z m, Solti Antal sze-

repét. Szeptemberben lesz harminc

-we, hogy egytitt kezdtUnk dolgoz-

il{frffi"a2 Eb el tt megint'ffihul:
lánehoss7rá kérulttink. *,|

_ Milyennekldtta t gyelekként?

- Sokat t r d tt veltink, szigo-
rrí ember volt, aki er t sugárzott,
és nekem, aki apa nélktil n ttem
fel, fontos volt, hogy betcilt tte ezt
a szerepet. Támpontot ad tt. Má-
ra a kornpromisszumok jiilemzik
a kapcsolatunkat, és cisszetartják a

kclz s élmények, célok,. a rrl'trnká-

ba vetett hit.

_ Kdnnyebb vagt nehezebb vív -
ként az élete, ami ta otthon kartl-
veszik a kinyai?

_ A gyerekek feltidÍtenek, de
k zben a vívásban is kikapcsol -

dom, így a kett oda-vissza hat
egymásra. Persze nem fenékig tej-
fel minden. Amikor Olívia, a na-
gyobbik lányom azt kéri, hogy ne
menjek el, maradjak vele, muszáj
alkudoznom vele. Néha sírdogál,
és akkor le kellvenni a lábár l. El-
mondom, azértis megyek el, hogy
hozh*nn*k neki valami meglepet ot
ve$fiuffi szép érmet. Elmagyols+
zom neki, ezért edzeni is kell,
ahogy is gyakorol, hogy jobban
csináljon valamít. Igyekszem meg-

értetni vele, hogy circim t jelent a

vívás, így pedig er t ad.

- Ez a vonz benne, vag)/ az
érem?

* A motiváci számomra maga
az áIlapot, egy euforikus érzés, ami
olyan, mint a drog' A világbajnok-

ságon is ilyen állapotba akarok ke-
rtilni. Régen ért olyan sikerélmény,
mint az Eur pa-bajnokságon, ahol
ezt ujra átélhettem. Pedig ugyan-
rigy izgultam az assz k el tt, rnint
életem els versenyén, és ugyan-
olyan ttineteket is produkáltam.
Alig bírtam felemelni a lábamat,
alig bírtam felállni a széla l. De

ahogy a pástra léptem, megszíínt
minden rossz érzés.

- Nagy vdgta volt, hogt jra
egl tt kész lhessen kanadai férjé-
vel, Laurie Shonggal. Di#ss.

_ A férjem sértilés miett nem
kertilt be a kanadai csapatba, de el-

kezdett edzeni, és ott lesz a moszk-
vai vb-n csapatvezet ként. Szep-

tembert l megpr bál megint beke-
rtilni a kanadai olimpiai csapatba.

Már volt olyan, hogy egyiitt késziil-
hetttink egy olimpíára, még Sydney
el tt. Ha kellett, mutatott nekem
példát, ahogyan magabíztosan ,a

pástra állt. 
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