KÖNYV AJÁNLÓ:

Móna István: Éle usa, három tételben
A jó előszó azért készül, hogy bemutassa a szerző művét, az olyan részleteket ismertesse,
amivel ösztönöz a kötet elolvasására. Nos, ilyen előszó az, ami Móna István: Éle usa, három
tételben című kötethez készült. Igaz Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnoknő, a szerző egyik
pár ogoltja írta.
Ennek a könyvnek a szerzője azzal az abszurd ötle el állt elő, hogy én írjak előszót a művéhez. Ha nem jut eszedbe semmi, másolj ki valahonnan néhány sort! Csak ne valami hülye
szakácskönyvből! Igen, ő az, aki az élet legbonyolultabbnak tűnő jelenségeit is lefegyverző
egyszerűséggel tudta értelmezni. Aki a legkilátástalanabbnak helyzetekből is megtalálta az
egyetlen üdvözítő, kivezető utat. Már akkor volt a fejében, vagy talán a lelkében egy különleges GPS, amikor még azt se tudta a világ, hogy mi az. Senkit nem hagy hidegen a személyisége. Aki valaha is kapcsolatba került vele, vagy megszere e, vagy megutálta. Kri kus alkat, az
átlagnál lényegesen fejle ebb problémafelismerő és megoldó képességgel. (Machiavelli
olykor önelégült mosollyal az arcán elégede en cse ntene, ha látná őt munka közben).
Nem kerüli a konﬂiktusokat, minden helyzetben kíméletlenül őszinte és a végsőkig kiáll vélt
vagy valós igazáért. Önfejű, akarnok, makacs, rendíthetetlen, bárdolatlan, ﬁgyelmes, érzékeny, udvarias, nagylelkű. Remek ellenfél, kitűnő csapa árs. Olimpiai és világbajnok, maga és
mások sikereinek kovácsa. Kíméletlen ellenség és megbízható barát. Dörzsölt ö usázó, igazi
sportember. Lelkiismeretes, felkészült szakember és intui v mentor. Ravasz ügyvéd és egyenes jellem. Keménykezű sportvezető és lágyszívű nagypapa. Ő az, aki több mint zkilónyi
súlytöbble ől szabadíto meg kíméletlen futóedzései segítségével közös munkálkodásunk
kezdetén. Ő az, aki annyira akarta a sikeremet, hogy az atlantai olimpia után, ahol csak ötödik
le em hónapokig nem állt velem szóba, mert személyes kudarcának, sértésnek ve e, hogy
nem nyertem. Ő az, aki minden követ megmozgato , ha kelle , mindenkivel összevesze ,
vagy szövetséget kötö azért, hogy előbb Sydneyben, majd négy évvel később Athénban
is olimpiai bajnok lehessek. Ő az, aki edzőt, pszichológust, gyúrót, orvost, fegyvermestert,
edzőpartnert, szakácsot, fogorvost, ﬁzioterapeutát szerződtete , intéze , keríte , ha éppen
az kelle még a sikereimhez. Ő az, aki számtalan megbeszélést, tárgyalást, értekezletet, meenget, konferenciát, villásreggelit, koktélpar t, ebédet és vacsorát eve , ivo és beszélt
végig, hogy megteremtse a sikeres spor evékenységem gazdasági há erét. Ő az, aki kiabált
velem, szido , vagy dicsért, megríkato és megneve ete . Ő az, aki annyi csokoládét vásárolt nekem az évek folyamán, amennyinek az árából minden különösebb gond nélkül egy
kisebb budai villát lehetne venni. Ő az, aki pályafutásom során mindvégig feltétel nélkül hi
és bízo bennem. Összességében egy nehéz ember, aki megérdemli azt a sok szeretetet,
amit azoktól kap, akik igazán ismerik őt. Nem vagyunk túl sokan. Talán ha néhányan elolvassák ezt a könyvet. Ja!...Majd elfelejte em a legfontosabbat: ez a különleges ember A MÓNA.
Dr. Móna István olimpiai és négyszeres világbajnok ö usázó. A MÓNA! Nekem csak Pista bácsi. És amire a legbüszkébb vagyok az az, hogy a BARÁTOM. A négyszáz oldalas kötet
Móna István életútját ritka őszinteséggel ismeretlen történetek, esetek közlésével foglalja
össze. Izgalmas olvasmány!

