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1991. december 25-én született Kolozsváron. Tavaly óta a 
kolozsvári egyetemisták csapatának irányítója. Édesapja 
Kilin Zoltán, a román ifjúsági válogatottat is megjárt egykori 
labdarúgó. Nagynénje a többszörös román bajnok és váloga-
tott kosárlabdázó Enyedi Tünde. A kolozsvári BC PH Baschet 
csapatában kezdett kosárlabdázni, felnőttként a Kolozsvári U, 
a Bukaresti Sportul Studențesc és a szintén fővárosi Olimpia, 
valamint a Danzio Temesvár, a Sepsi-SIC és a Târgoviște csapa-
tát erősítette. A sepsiszentgyörgyi együttessel háromszor nyert 
bajnokságot, és ugyancsak háromszor Román Kupát. Többszö-
rös román válogatott, ahol az irányítói posztot tölti be.
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tem, megéltem, főleg jó dolgokat, a 
sok győzelmet, interjúkat magyarul, 
románul, angolul, tévében, újságok-
ban. Ez mind-mind pozitív tapasztalat 
volt, olyan dolgok, amelyek feldobják 
az embert, és arra ösztönzik, hogy még 
többet akarjon.

– A kollégákkal is jól kijöttél?
– Mindenkivel jól kijöttem, remek 

volt a csapatban a hangulat. Nagyon 
jó, de szigorú edzőnk volt a bosnyák 
Zoran Mikes személyében, utólag úgy 
látom, ő manipulált minket úgy, hogy 
a csapat mindig együtt legyen. Szigo-
rúsága arra ösztönzött minket, hogy 
tartsunk össze. Együtt mentünk el az 
edzésekről, együtt söröztünk, kártyáz-
tunk, közösen sétáltunk. Ha valami 
gond volt, bárkihez bekopoghattál, és 
meghallgatott, segítettünk egymás-
nak. A sportban vannak dolgok, amik 
fájnak, nem mindig minden olyan 
szép, mint amilyennek látszik. Néha az 
ember hülyeséget is csinál, és abban 
a pillanatban nehéz elfogadni, ha az 
edződ rád kiabál. Ilyenkor átgondolod 
a dolgokat, és jó, ha van olyan, akivel 
megbeszélheted az esetet. Szerettem 
ott lenni, nagyra becsültem az edzőt 
is, de végül eljöttem, úgy alakult, hogy 
más terveim lettek. Az élet következő 
szakaszán gondolkodtam, de őszintén 
mondom, semmi bajom nem volt Sepsi-
szentgyörggyel. Fele szívem még min-
dig ott van…

– Mégis elmentél Târgoviștére…
– Egy kicsit meg is haragudtak rám 

Sepsiszentgyörgyön, hogy a rivális-
hoz mentem. De a világ meg kell értse, 
hogy mi sportolók nem azt nézzük, 
hogy becsapjunk valakit, hanem a sa-
ját jövőnket tartjuk szem előtt. Nincs 
abban semmi személyes, ha máshol 
folytatjuk. Ezeket a dolgokat sajnos 
a szentgyörgyieknek nem tudtam el-
mondani…

– Úgy érezted, kellene egy új kihívás?
– Azt éreztem, hogy valami mást 

is szeretnék tapasztalni. Nagyon szép 
dolog bajnokságot nyerni, de én azért 
szeretek kosarazni, mert szeretek a pá-
lyán lenni. Igaz, nagyon sokat segített 

nekem az is, hogy kevesebbet voltam 
a pályán, mert közben sok mindent 
megtanultam. Egyebek közt önfegyel-
met, amin a mai napig dolgoznom kell. 
Talán focista apámra hasonlítok, kicsit 
temperamentumosabb ember vagyok. 
Ez a természetem, de igyekszem kordá-
ban tartani magam. Târgoviștén is na-
gyon kedvesek voltak velem az embe-
rek, jól éreztem magam, bár csak egy 
évet ültem. Ott semmi sem hiányzott, 
szerettem volna maradni, de nagyon 
későn szóltak, hogy beneveznek-e a 
bajnokságba vagy sem. Voltak a klub-
nak valami jogi problémái, de velem 
nagyon rendesen viselkedtek. Egyéb-
ként én is szeretek minden ajtót nyitva 
hagyni magam mögött és nem harag-
ban elválni.

– Kolozsvár, Bukarest, Temesvár, 
Sepsiszentgyörgy, Târgoviște, majd 
ismét Kolozsvár. Szakmailag hol kap-
tad a legtöbbet, hol tudtál fejlődni, 
illetve felnőni a képességeidhez?

– Elsősorban Sepsiszentgyörgyön. 
Ott hamar kellett bizonyítani, nem volt 
türelem, meg kellett a tudást mutatni. 
Mese nem volt, a pályán mindent bele 
kellett adni. Onnan kerültem be 26 éve-
sen a válogatottba is.

– Hogyan élted meg, hogy a legjob-
bak között lehetsz?

– Természetesen örvendtem. Em-
lékszem, a Sepsi edzője, Zoran Mikes 
már az első évben, amikor oda kerül-
tem, megkérdezte, hogy én miért nem 
vagyok a válogatottban. Nem akarok, 
vagy nem vagyok elég ügyes? Azt vála-
szoltam, szerintem elég ügyes vagyok, 
de meg kell dolgozzak azért, hogy kiér-
demeljem, hogy ott legyek. Megdolgoz-
tam, és ő is megdolgoztatott rendesen, 
hogy válogatott legyek, ezt meg is kö-
szönöm neki.

– A válogatottban ugyanazon a 
poszton játszik évek óta Annemarie 
Gödri-Părău. Volt köztetek rivalizá-
lás?

– Ő 36 évesen most is válogatott. Min-
dig is volt köztünk rivalizálás, anélkül 
nem is lehetne fejlődni. De szép versen-
gés volt, nem ment a játék kárára.

– Megfordultál pár csapatnál, ki 
volt az az edző, aki a legnagyobb ha-
tással volt rád?

– Megint csak Sepsiszentgyörgyre 
kell visszamenjek. Zoran Mikes nagy ha-
tással volt rám, aztán ifi  koromban Călin 
Pop, és a mostani edzőm itt Kolozsváron, 
a görög Jannisz Kukosz. Most itt a csa-
patnál szeretet van, ami nehézség volt 
annak idején az ifi knél vagy 22 évesen 
Szentgyörgyön, az ma már nincs. Ku-
kosz velem együtt jött a csapathoz tavaly 
szeptemberben, és nagyon jól megértjük 
egymást. Családias a hangulat, barát-
nőm az összes csapattársam, beleértve 
az amerikai lányokat is. Van egy szent-
györgyi lány is, Bölöni Noémi, igaz, még 
csak 20 éves, de jól megértjük egymást. 
Kellemesek az edzések, nincs vesze-
kedés, mindent meg tudunk beszélni, 
nincs nyomás rajtunk, és mindannyian 
szeretjük a kosárlabdát. A fi atalok sokat 

tanulnak az amerikai csajoktól, me-
sélnek, baráti tanácsokat adnak, van 
tapasztalatuk. Ez normális is a sport-
ban, nem azért adnak tanácsot, mert 
ők amerikaiak, én meg idevalósi va-
gyok, hanem mert szeretnénk segíteni 
egymásnak. A játék pedig még mindig 
élvezetet nyújt.

– Külföldi szerződés nem csábított?
– Számomra nehéz elhagyni az 

országot. Ugyanakkor irányítóból 
rengeteg van a piacon. Itthon nagy-
jából ugyanannyi pénzért lehet ját-
szani, mint külföldön. Ha valami ki-
válóság vagy, akkor esetleg kérhetsz 
többet. Külföldön mások a szabályok 
is, Olaszországban például csak egy 
idegen lehet a pályán. Akkor inkább 
„beszereznek” egy-két olcsóbb ameri-
kait, mint egy drága európait. Lehet, 
hogy egyszer megpróbálom, van egy 
ügynököm is, de egyelőre nem sike-
rült megfelelő lehetőséget találni… 
Most valamiért itt kell legyek Kolozs-
váron, majd később derül ki, miért 
van ez így. Majd a szezon végén eldől, 
hogyan tovább.

– Gondoltál arra, mi lesz, ami-
kor abbahagyod a játékot?

– Egyáltalán nem gondolok erre. 
De van bennem némi vezetői készség, 
ha nem kiabálnék annyit, talán még 
edző is lehetnék…
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A sportban 
vannak dol-
gok, amik 
fájnak, nem 
mindig min-
den olyan 
szép, mint 
amilyennek 
látszik. 




