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A kilencszeres Grand Slam-gy?ztes Szeles Mónika (43) volt a sztárvendég idén a Magyar
Tenisz Napján. A délvidéki születés?, egykori világklasszis játékos ugyan készségesen osztotta
az autogramokat, de minden lépését test?rök vigyázták.

Hogyan él most, mivel foglalkozik?

Szeles Mónika: Els?sorban írással telnek a mindennapjaim. A legf?bb témám az egészséges
életmód, több könyvem megjelent már. Ugyanakkor a gyerekekhez is próbálok szólni. Már aktív
teniszez?ként is írtam, például a meccsek között, vagy amikor es?szünet volt, ezzel ütöttem el
az id?met. Akkoriban azonban még nem volt önbizalmam megmutatni másoknak a
szerzeményeimet.
Jól érzi magát Magyarországon?
Szeles: Számomra Budapest a világ egyik legszebb városa, mindig élvezem, amikor itt lehetek.
Korábban építészetet tanultam, az itteni épületek leny?göznek. Ráadásul nagyon sok
ismer?söm van errefelé, meglátogatom ?ket is. Hozzáteszem, a magyar gasztronómia
fenomenális, imádom a helyi ételeket.
Láthattuk a Magyar Tenisz Napján, ahogy a gyermekekkel társalgott. Vannak hasonló
élményei fiatalkorából?
Szeles: Hatéves voltam, amikor kimentem Újvidéken egy Davis-kupa-meccsre. A találkozót
követ?en a francia Yannick Noah odajött hozzám, mondott néhány kedves szót, és odaadta az
üt?jét. Hatalmas élmény volt számomra. Boldog vagyok, ha segíthetek, és inspirálhatom a
gyermekeket.
Látszik, hogy szívesen beszélget a rajongóival, ám az is felt?nt, test?rök lesik minden
mozdulatát. Az 1993-as késes támadást, amikor egy néz? meccs közben megszúrta,
gondolom, nem lehet elfelejteni...
Szeles: Túl vagyok rajta. Senki sem tudja megmondani, hogyan alakult volna a pályafutásom,
ha nincs az a szörny? eset... Apukám mindig azt tanácsolta, tekintsek el?re, és próbáljam meg
az élet pozitív oldalát nézni.
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Gyötrik még az emlékek?
Szeles: Nagyon fiatal voltam, mindössze 19 éves, természetesen megviselt a támadás.
Nincsenek rémálmaim, de a történteket sohasem lehet teljesen feldolgozni. Mindent megtettem
a visszatérés érdekében, s mivel szerettem teniszezni, tudtam, nekem a pályán van a helyem.
Térjünk vissza a jelenbe. Figyelemmel követi a magyar teniszt? Mit gondol a
legmagasabban jegyzett játékosunkról, Babos Tímeáról?
Szeles: Úgy látom, nagyon jó csapatot alkot az edz?jével, érz?dik, hogy egy hullámhosszon
mozog vele. Timi most 23 esztend?s, azt hiszem, évek múltán még jobb teniszez? lehet bel?le.
Örülök neki, hogy párosban is játszik, azt gondolom, komoly sikerek várnak rá a jöv?ben.
Nagyon drukkolok neki.(Blikk)
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