
Így néz ki egy napom:

Sportolóként az ember életében a mozgás nagy szerepet tölt be, de ennél 
mégis többet rejtenek a mindennapjaim. Az, hogy heti 2-3-szor a legjobb 
formánkat tudjuk nyújtani csapatként, a puszta edzéseken felül nagyon sok 
erőfeszítést igényel. Mindenki egyénileg készül a mindennapok során, a 4-5 
órányi edzésen felül odafigyelünk az étkezéseinkre és a pihenésre is, hogy a 
mérkőzéseken a legjobb formánkat tudjuk nyújtani. Az edzések keretein belül 
mindenkinek saját felelőssége, hogy a hiányosságaival foglalkozzon és erősítse, 
fejlessze saját magát. 

A napjam nagyban különböznek aszerint, hogy edzés, vagy meccs lesz aznap. 
Ha csak edzés, akkor korán kelek, tanulok kicsit, majd alapos reggelit követően 
megyek edzésre. A száraz edzést (ami többnyire konditerem) a jeges követi. 
Általában szokott lenni valamilyen taktikai megbeszélés, illetve sokszor 
videózunk, ahol kielemezzük, hogy miket is csinálhatnánk jobban. A délutánjaim 
kötetlenebbek, családdal, barátokkal töltök időt, pihenek és tanulni szoktam. 
Meccsnapokon viszont az ébredéstől a mérkőzés utolsó percéig megvan a 
menetrendem. Bőségesen reggelizem, majd megyek reggeli edzésre, utána az 
ebédet követően mindig alszom egy rövidet, majd öltözködés, és irány újra a 
pálya. Az ilyen napokat várom mindig a legjobban! 



Mit szeretek benne?

Imádom a jeget, a pályát, a korongot, a csapattal töltött mindennapokat, a 
folyamatos versenyhelyzetet, azt hogy minden nap meg kell küzdenünk 
csapatként a helyezésünkért, egyénileg pedig nekem a helyemért a csapatban. 
Mindig is motivált engem az ilyen feszített környezet.

Szívmelengető, amikor látjuk a gyerekeket a lelátón és odajönnek hozzánk 
pacsizni. Tudjuk, hogy mekkora hatással vagyunk rájuk és ez további lendületet 
ad nekem is!



Mi a nehéz benne?

Nehéz, hogy szellemileg és testileg is a legjobb formánkat kell tudni nyújtani 
minden nap. Csapatsport lévén, ha az ember nem a legjobb formáját hozza, 
akkor a csapattársait is cserbenhagyja. A sok utazás is ki tudja meríteni az 
embert, hiszen a mérkőzések felére utazni kell, ami több óra buszutat szokott 
jelenteni. 



Mi a célom a munkámban?

Célom, hogy sikerüljön csapatként és egyénileg is további fiatalokat arra 
ösztönözni, hogy kezdjenek el hokizni és még magasabbra törjenek majd, mint 
a mostani válogatott. 
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Kinek ajánlom?

Mindenkinek, aki szeret csapatban működni és a versenyt nem küzdésnek, 
hanem játéknak és közös együttlétnek tekinti.
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