
Kedves Sportbarátok,

2003-ban, 13 évesen csöppentem bele a sport csodálatos világába, azon belül az atlétikába és azóta is
kitölti és teljessé teszi az életemet. A kezdeti sikereknek és örömöknek köszönhetően minden
elszántságomat a céljaim megvalósításába fektettem és ez egészen a csúcsig repített, az Olimpiai
Játékokig. Képviselhettem hazámat Londonban és Rióban is, ahol megtapasztalhattam az Olimpia
eszméit és életre szóló élményekben lehetett részem.  

Az élsport mellett mindig is fontosnak tartottam helyt állni a tanulmányokban is. Azontúl, hogy fiatal
korom óta az atlétikai pályákon tölöttem időm javát és egészen a világ élvonalába, megélhetést jelentő
szintre jutottam az eredményeimnek köszönhetően, a másik nagy álmomnak is szenteltem időt, annak,
hogy állatorvos legyek. Úgy gondolom, hogy egy sportoló életében szükség van a tanulásra is. Nagyon
hasznos tud lenni, ha a kemény edzések mellett mentálisan is igénybe vagyunk véve és nem utolsó
sorban a sporton túlmutató egzisztenciát, jövőképet ad egy végzettség. A sport világának legmagasabb
szintjén is kiemelt ügy a sportolók kettős életpálya modellje, amit saját tapasztalataim alapján én is
nagyon fontosnak tartok hazánkban fejleszteni. 

A sportolói bizottság fogalmával 2017-ben ismerkedtem meg. Először, amikor a Magyar Olimpiai
Bizottság sportolói bizottságának újraindításában vehettem részt, majd azév őszén az Európai Olimpiai
Bizottság sportolói fórumán választottak be és lettem a Sportolói Bizottság alelnöke. Izgalmas és
kihvásokkal teli tapasztalat volt megismerkedni azzal, hogy a sportolók hogyan tudják egyre
hangosabban hallatni a hangjukat és hogyan tudnának helyet kapni annál az asztalnál, ahol a leginkább
róluk szóló döntések születnek. Rengeteg tér és lehetőség van arra, hogy a sportolói bizottságok valóban
úgy működjenek, ahogyan kell. Ezért rengeteget kell még dolgozni, fejlődni, de úgy gondolom, hogy
megéri ez a munka, hiszen mi, sportolók pontosan tudjuk, hogy mire van szükségünk, de azt el kell
juttatni a sportvezetés minden szintjére. 

Hatalmas megtiszteltetés lenne számomra, ha tudnám folytatni munkámat a MOB újonnan, immár
választás útján megalakuló és valódi hangsúllyal rendelkező Sportolói Bizottságában és hiszem, hogy
eddigi tapasztalataim és elképzeléseim alapján hasznos és aktív szerepet tudnék vállalni benne. 
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