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Mikor jártál ide, ebbe az iskolába, hogy alakult utána az pályád?
2002-2010-ig jártam a rácvárosi iskolába, ott kezdtem el a röplabda sporttal való ismerkedést, azt hiszem
negyedikes vagy ötödikes lehettem, amikor Gutrai Ági néni hívott a röplabda csapatba. Tőle tanultam a
sportág alapjait. Nyolcadik után a Babits Mihály Gimnáziumba jelentkeztem. Akkoriban még nagyon
szerettem volna orvos lenni, a kémia, a biológia, a matematika érdekelt. Sőt egy időben mentőtiszt is
szerettem volna lenni. A gimnáziumban rövid időre abbahagytam, de aztán folytattam a röplabdázást,
játszottam a PEAC-ban. Majd a középiskola után a Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkeztem,
Magyarország egyik legerősebb felsőoktatási intézményébe, környezetmérnöki szakra.
Budapesten volt egy egyetemi társam, aki röplabdázott, tőle kérdeztem meg, hogy hol folytathatnám a
pályafutásomat, és az ő tanácsára igazoltam le a Közgáz csapatába, majd egy év múlva az MTK-ba. Ott
játszottam három évig, majd mivel az edzőm eligazolt Magyarország egyik legjobb csapatába a Békéscsabára
a BRSE-be, követtem őt. Azóta ott játszom.
Az elmúlt szezonban mind a Magyar Bajnokságban, mind a Magyar Kupában a második helyen zártunk.
2019-ben részt vettem az egyetemisták és főiskolások „olimpiáján” az Universiádén Olaszországban,
Nápolyban.
Nagyon nagy élmény volt, tényleg olyan, mint az olimpia, hatalmas rendezvény, nyitóünnepséggel,
bevonulással, nagyon jó volt.

Mit csinál egy környezetmérnök?
Röviden úgy tudnám elmondani, hogy a környezetmérnök fő célja, hogy javítsa a természeti környezetet,
megoldja a víz, a levegő és a talaj tisztán tartását, tisztaságának javítását.

Amikor befejeződik a sportpályafutásod, mit tervezel, mivel foglalkozol majd?
A röplabda sportban, vagy a környezetmérnökként szeretnél majd dolgozni?
Úgy tervezem, mérnökként helyezkedem majd el, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nézegettem már,
milyen lehetőségek lennének, ha így döntök.
Ki volt a legjobb barátod az általános iskolában? Van-e általános iskolás társaid közül máig tartó
barátság?
Kaska Emese volt az általános iskolai legjobb barátom és ma is ő az egyik legjobb barátnőm. Ő ápolónőként
dolgozik Budapesten. Néha találkozunk, olyankor sokat beszélgetünk és volt már meccsemen is.
A többi osztálytársaimról kevesebbet tudok, néhányukat látom, figyelem a közösségi oldalakon és tudom,
hogy mi van velük éppen.
Mit szerettél játszani legjobban iskolás korodban?
A legjobban a testnevelés órán a „tűzharc” játékot szerettem, még délutánonként is jártam játékos sportra,
ahol gyakran ezt a játékot játszottuk. Nagyon szerettem, még akkor is, ha egyszer egy padon valón átugráskor
elestem és eltörtem a csuklómat.
Aztán floorballt játszottam, akkoriban az volt az iskola legnépszerűbb játéka és azt is nagyon szerettem.
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha? Nem tudod véletlenül, hogyan tört le
az orra, ki törte le?
Igen, emlékszem a kőrókára, ott állt az udvaron egy nagy kő vagy szikla mellett. Éppen akkor, amikor én
voltam negyedikes, akkor neveztük el Zénónak, emlékszem, lehetett szavazni a névre, és abban az évben
adták át először a Zénó-díjat.
Hogy hogyan tört le az orra, arra nem emlékszem, azt hiszem nem én voltam. :)
Mi volt a kedvenced a menzán?
A menzán nagyon szerettem a gyümölcsmártást hússal, az volt a kedvenc kajám, de máig emlékszem a
menzai tea ízére, azt is nagyon szeretem máig, azt az ízt, a citromos teát, és a kedvenc savanyúságom pedig
az uborka volt, arra emlékszem még.
Melyik volt az az évfolyam, ami leginkább kifogott rajtad?
Nem tudom, hogy melyik évfolyam volt a legnehezebb, nekem jól ment a tanulás végig, ezt nem szabadna
mondanom nektek gyerekeknek, de nekem nem kellett sokat tanulnom, mert ahogy órán figyeltem és amit
hallottam, elég volt, hogy megjegyezzem.
Talán hetedikben, amikor a fizika tantárgyat kezdtük tanulni, az volt egy kicsit nehezebb, de az is jól ment
végig.
Azt tudom nektek tanácsolni, ha követed a tananyagot és sikereid lesznek a tanulásban, az hozzásegít majd
benneteket ahhoz, hogy aztán később azt csinálhassátok az életben, amihez kedvetek van. Nekem ez sikerült
és nagyon boldog vagyok ebben.
Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
Nagyon sok emlékezetes kirándulásra emlékszem, Gutrai Ági nénivel nagyon sokat jártunk kirándulni a
rácvárosi túrák alkalmával, erdőbe, hegyekre. Egy nagyon emlékezetes alkalom volt, amikor a Jakab-hegyre
kirándultunk, mert valahogy elkeveredtünk és jó hosszúra sikeredett, de jó volt.

Melyik tantárgy robbantott legnagyobb tűzijátékot a szívedben?
Nekem a kémia és a matematika volt a kedvenc tantárgyam és aztán nyilván ezért is tanultam ugyanezeket
a tantárgyakat a gimnáziumban is és nyilván ezért is lettem környezetmérnök, mert ott is fontosak ezek a
tantárgyak.
Nehéz volt elballagni az iskolából?
Igen, az nagyon érdekes, mert egyrészt nehéz elválni az általános iskolától, ahol nyolc évig tanultunk, ott
tanultuk meg az alapokat, másrészt olyankor már nagyon várja az ember az új iskola kihívásait és azokat a
kalandokat, amik a középiskolában várják a diákokat. Kívánom nektek, hogy ti is éljétek át ezt az izgalmat.
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Talán egy nehéz időszakra emlékszem pályafutásom során, de az időben nagyon közel van még. Tavaly én is
elkaptam a koronavírust és azt nagyon megszenvedtem. Nagyon sokáig tartott fölépülni belőle, körülbelül
két hónapot ki kellett hagyjak, és utána nagyon sok munkába került, hogy újra visszanyerjem a kondíciómat.
És most hogy vagy?
Mostanra már teljesen fölépültem, sőt a nagyon sok munka hatására talán most érzem a legerősebbnek
magam. Most vagyok a csúcson fizikailag, erősnek érzem magam és most megy a legjobban a játék is.
Mennyit kell edzeni egy élvonalbeli sportolónak, röplabdázónak?
Általában egy-egy edzésünk van délelőtt és délután. Ezek különbözőek, a játékon kívül természetesen
erősítünk is és sok labdás edzés is van. Természetesen meccsek után van egy kis pihenő, de a mai nap
különleges, mert tegnap játszottunk és ilyenkor akkor általában van egy kis lazítás, de ma mégis lesz edzés,
mert pénteken egy nagyon fontos meccsünk lesz.
Mi volt eddig a legszebb pillanat az életedben?
Természetesen nagyon sok emlékezetes pillanat van az életben, de talán most az jut eszembe, hogy amikor
megszületett az unokahúgom, akkor az nagyon szép és fontos dolog volt az életemben.
Mikor jártál legutóbb az iskoládban? Jártál-e azóta nálunk?
Már nagyon régen jártam egykori iskolámban, amióta elköltöztem, Budapesten éltem és Békéscsabán élek.
Talán amikor még középiskolás voltam, akkor voltam utoljára a „Pázmányban”.

