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• Évekkel ezelőtt még kevesen ismerték, pedig ifjúsági olimpiai fesztivá-
lon és ifjúsági Európa-bajnokságon is aranyérmes volt. Részt vett a riói 
olimpián, húszévesen már többszörös országos bajnoknak mondhatja ma-
gát, számos korosztályos világversenyen szerzett érmet. Miklós Andrea 
kolozsvári síkfutó azonban többről álmodik. 

S O M O G Y I  B O T O N D

– Kicsi korban a gyerekek a lab-
dajátékokat szeretik leginkább. 
Te kivétel voltál?

– Nagyon vonzódtam ehhez a 
sporthoz. Már kicsi koromban szeret-
tem szaladni. A tornatanárom, Jenei 
tanár úr is észrevette, ezért edzőhöz 
küldött azzal, hogy kivételes tehet-
ség vagyok, és bennem meglehet az a 
plusz, amely a többi gyerekben nincs.

– Hol volt az első edzésed, hol 
kezdted az atlétikát?

– A kolozsvári CSS Viitorul klub 
igazolt le először, ott kezdtem el a 
sportolást gyermekként.

– Junior korodban kezdtél 
négyszáz métereket szaladni. Ad-
dig milyen távon szerepeltél?

– Gyerekeknél azt szokták ajánla-
ni, hogy az atlétikában próbáljon ki 
minél többet, például 50 vagy 150 m, 
távolugrás stb. Sok mindent kipró-
báltam, de úgy éreztem, a 400 m sík-
futás illik hozzám a leginkább.

– Milyen kiegészítő sportágat 
űzöl?

– Sok sportra hobbiszinten nincs 
időm, az edzések és versenyek mel-
lett még néha el tudok menni úszni.

– Lelkipásztorod mesélte, hogy 
a konfi rmáció előtti vallásórákon 
rendkívül fi gyeltél, mondván, 
nincs sok időd a tanulásra, ezért 
minden percet ki kell használni. 
Mindenhez így állsz hozzá?

– Igen, mindig rendkívül ambició-
zusnak tartottam magam.

– A kolozsvári Donát-negyedi 
iskolába jártál. Úgy tudom, sokáig 
az éltanulók közé tartoztál. Ho-
gyan fért össze a tanulás a sport-
tal?

– A sport mellett fontos volt szá-
momra a tanulás is. Szem előtt tar-
tottam azt, hogy amennyiben vala-
milyen okból, például sérülés miatt 
nem tudnám folytatni az élsportot, 
akkor ne álljon le az élet és legyen 
számomra más lehetőség is.

– Egyik verseny és edzőtábor a 
másikat követi. Miből áll egy nap 
számodra? Mennyi szabadidőd van?

– Reggelit követően a délelőtt 
edzéssel telik, de sok esetben napon-
ta két edzésen is részt veszek. Köz-
ben pedig igyekszem időt szakítani 
arra a két-három igazán jó barátra 

is, aki számít nekem. És persze néha 
elmenni vásárolgatni is, ha az időm 
megengedi.

– A futballisták milliókat ke-
resnek. Megéri atlétizálni?

– Sajnos az atlétika már régen 
nem az, ami volt. Anyagi szempont-
ból is óriási különbségek vannak a 
sportágak között. Ha az atlétikát nem 
űzöd magas szinten, nem éri meg 

sportolni. Természetesen a futballis-
tákkal nem lehet összehasonlítani 
magunkat, de úgy gondolom, az atlé-
tikában már olyan szintre jutottam, 
amikor kijelenthetem, ebből egyelő-
re meg tudok élni.

– Melyik volt az első legfonto-
sabb eredményed?

– Majdnem tizenkét évvel ezelőtt, 
2008 őszén kezdtem el az edzéseket. 
Egy évre rá, 2009-ben már érmes is 
lettem, az országos bajnokságban 

első helyen végeztem. Ez pedig már 
szép jövőt ígért nekem.

– Melyek voltak azok az ered-
mények, amelyekkel beköszöntél 
a nemzetközi mezőnybe?

– A 2016-os ifj úsági Európa-baj-
nokságon és a 2015-ös ifj úsági olim-
piai fesztiválon is aranyérmes lettem 
Tbilisziben. Ezek jelentették szá-
momra a nemzetközi bemutatkozást.

– Milyen a viszonyod az edződdel?
– Kanizsay Magdolna tanít kicsi 

koromtól fogva. Más sportolók egy 
bizonyos kor után váltanak, és más 
edzővel készülnek felnőtt korban. Én 
rendkívül meg vagyok elégedve, mert 
mindig érzem a fejlődés lehetőségét 
és azt a pluszt, amellyel az edzőm tud 
segíteni.

– Számos versenyen vettél már 
részt. Melyik számodra a legfon-
tosabb eredmény?

– A brazíliai olimpia előtt, 2016-
ban a 4x400-as váltóban Portland-
ben harmadikak lettünk a fedett pá-
lyás felnőtt világbajnokságon. Úgy 
érzem, felnőtt szinten ez a legfonto-
sabb eredményem eddig.

– Szerinted megvannak-e azok 
a feltételek az atlétikában, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy va-
lakiből jó sportoló váljék?

– Itt a városban mindenképp, hi-
szen van egy szép arénánk, ahol nyu-
godtan lehet edzeni. De nem csak ezen 
van a hangsúly, hiszen az embernek 
szüksége van a változásra is. Ez alatt 
az edzőtáborokat értem. Ezekre sem 
lehet panasz, mivel sok lehetőségünk 
van ilyen téren is. Télen már kevésbé, 

hiszen a 400 m-es távhoz nem csak a 
benti edzésekre van szükség, a kinti 
időjárás pedig nem megfelelő. Ezért 
határoztunk úgy, hogy idén télen Por-
tugáliában készülök fel az idényre.

– Nemrég egy isztambuli ver-
senyen értél el kiváló eredményt, 
amelyről Ráduly-Zörgő Éva is elis-
merően nyilatkozott. Miről van szó?

– Fedett pályás stadionban 52.37-
et szaladtam, ez pedig azt jelenti, 
hogy 400 m-en időeredmény alapján 

Európa tíz legjobb atlétája között va-
gyok – felnőtt szinten. Ezzel az ered-
ménnyel megszereztem a kvótát az 
idei Európa-bajnokságra és a jövő évi 
fedett pályás világbajnokságra. Mind-
ez nagy önbizalmat adott számomra, 
hogy nyáron jól fogok versenyezni és 
majd ki tudok jutni az olimpiára.

– A felnőttek között is az érem-
szerzés a legfőbb vágyam, ezért 
fogok egyre keményebben edzeni 
– nyilatkoztad még tavaly. Melyik 
a legközelebbi felnőtt verseny, 
amelyen indulni fogsz?

– Az idei augusztusi Európa-baj-
nokságon az eredményeimnek kö-
szönhetően biztosan részt fogok 
venni, előtte lenne az olimpia. Oda 
két módon lesz lehetőségem kijutni. 
Az egyik az, hogy megszaladom az 
51.35-ös szintidőt, a másik pedig a 
pontszerzés. Az eddigi legjobb ered-
ményem szabadtéri pályán 52.07.

– A 2016-os brazíliai olimpiára 
ifi ként jutottál ki a 4x400-as vál-
tóval. Milyen élmény volt számod-
ra Rio de Janeiro? 

– Kicsi voltam, bennem akkor még 
nem is tudatosult, milyen eredményt 
értem el azzal, hogy ott lehettem. De 
most utólag látom, a felkészülésben, 
fejlődésemben milyen sokat segít az, 
hogy Rióban a 4x400-as staféta tagja-
ként versenyezhettem. Tapasztalatokat 
szereztem, láttam azt, hogy más sporto-
lók miként készülnek fel a versenyekre.

– Sikerült meglátogatni a vá-
rost, vagy erre nem volt idő?

– Idő lett volna, viszont Rio de 
Janeiro a közbiztonság szempontjá-
ból veszélyes városnak mondható, 
ezért az olimpiai faluból nem igazán 
engedtek ki. Egy-két helyre ugyan el-
jutottam, de többet szerettem volna 
látni a városból.

– Mivel lennél elégedett Tokióban?
– Először is reménykedem abban, 

hogy sikerül kijutnom az olimpiára. 
Érzem, hogy a felkészülésem során 
sok minden jó irányba változott. Egy 
jó időeredménynek nagyon örvende-
nék, nagy elvárásokat nem támasztok 
magammal szemben, mert ez lenne 
az első olimpia, amelyre egyéniben 
jutnék ki. Mindenki tudja, hogy az at-
létika felnőtt sport, én pedig mindösz-
sze húszéves vagyok. Csak most kez-
dem kóstolgatni az „igazi atlétikát”, 
és úgy érzem, ezután kezdődik majd 
az igazi sportéletem.

– A MOL Tehetségtámogató 
program öt egymást követő kiírá-
sában voltál nyertes. Mit jelentett 
ez számodra?

– Hálás vagyok nekik, mert tá-
mogatásuk által segítettek nekem, 
és ezért sok mindent el tudtam érni. 
Ugyanakkor az, hogy ilyen sokszor 
kerültem ki győztesen, felelősséget is 
jelent: meg kell mutatnom a tehetsé-
gemet az embereknek.

Tokióba vágyik az ifjúsági Eb-bajnok
Beszélgetés Miklós Andrea kolozsvári síkfutó atlétával
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