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Szerző: SzáSz Adrián
Fotók: kArnok CSAbA,  Mti/kováCS tAMáS

útra kelt
Anna

Keresztneve költőóriásokat – Juhász Gyula, 
Kosztolányi – ihletett klasszikus művekre,

de barlang, bál és rét is viseli azt. Ha vezeték- 
nevét beírjuk az internetes keresőbe, Eszter 
és Zénó színészek, Róbert televíziós műsor- 

vezető után negyedikként őt dobja ki találatnak 
a kis ablak. Mostanság tölti a huszonnégyet. 

Hajója még csak az általa megálmodott út 
elejét járja, ám így is hol aranyos, hol ezüstös 

hullámokat szel. Kárász Anna látótávolságában 
már ott lebeg a jövő évi olimpia, ám világbajnok 
kajakosunk azt is tudja: a szegedi edzőpályától 

a remélt riói dobogóig még igen sokat kell 
lapátolnia…

Férjhez még 

nem készül, rióba

annál inkább!
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 Nemrég hoztál haza 
a milánói világbajnok-
ságról két ezüstérmet 
és egy olimpiai kvótát. 
Hamarosan már ötka-
rikás kihívások várnak 
rád, de kora ősszel még 
lazíthatsz…

 Október közepéig sze-
retnék „nyaralni” egyet, de 
hogy kivel és hova utazom, 
csak az utolsó pillanatban 
dől el. Legalább egy he-
tet tervezek – nem teljesen 
passzív – pihenéssel tölte-
ni.

 Melyik volt a legizgal-
masabb hely, ahol eddig 
jártál?

 Ausztrália! 2013-ban 
két hónapot töltöttem az 
Aranyparton. Az USA-ba is 
szeretnék eljutni, idén össze 
is jöhet egy floridai edzőtá-
bor. Utazóként Ázsia - Thai-
föld és India - vonz még.

Szerelem, tánc, építészet 
– Natasa közbeszól…

 Itthon Dunaújvárosból indultál, majd Szegeden 
kötöttél ki.

 Dunaújváros a mai napig csupa pozitív energiát ad, pedig 
csak havonta, kéthavonta jutok haza. Ha betévedek a városba, 
egy csomó emlék jön elő. Ahogy állok a buszmegállóban, ahol 
régen az edzések előtt is vártam a buszt… Jó néha felidézni, 
honnan indult az ember! 

 Van rajtad kívül sportoló a családban?
 A szüleim vállalkozók, de édesapám eljár kajakozni. Ti-

zennégy éves húgom hobbiszinten kosarazik, huszonegy éves 
öcsém pedig úszik és biciklizik.

 Akkor ez egy sportos, de nem élsportoló família. 
Téged mi ragadott magával?

 Amikor elkezdtem kajakozni, eszembe sem jutott, hogy 
olimpiai vagy világbajnok lehetek. A szüleim – nagyon helye-
sen – azért vittek el sportolni, hogy megtanuljak kitartóan 
küzdeni, időbeosztással élni, fontossági sorrendet felállítani. 
Aztán bekerültem egy csapatba, ahol ifi Európa- és világbaj-
nok fiúkkal edzhettem, és egyszer csak nekem is jöttek az ered-
mények! Gimiben még gondolkoztam, folytassam-e, de 2007 
fordulópont volt: én is elkezdhettem válogatott edzőtáborokba 

járni. Na meg az első szerel-
mem is kenuzott…

 Szóval az egyik sze-
relem hozta a másikat. 
Más sportág labdába 
sem rúgott?

 Tízéves koromig úsz-
tam, de aztán nem. Tini-
ként, mondjuk, én is át-
estem azon a korszakon, 
hogy úristen, lány létem-
re mekkora a hátam (ne-
vet), de ma már inkább ér-
tékelem, jól érzem magam 
így! Dzsesszbalettoztam is, 
amit imádtam; el tudtam 
volna képzelni, hogy táncos 
leszek.

 És még mi szerettél 
volna lenni?

 Építész! Szerettem raj-
zolni, de az érettségi évé-
re kialakult, hogy a kaja-
kozást folytatom, és ahhoz 
Pest helyett Szeged tűnt jó 
választásnak a továbbta-
nulásra. Meg Natasa is hí-
vott…

 Mármint „az” a Natasa?
 Igen, Douchev-Janics. Csapatot toborzott, és a versenyek-

ről már ismert. A mai napig óriási ikonként tekintek rá; örül-
tem, hogy egyáltalán szóba állt velem! Igaz, olyan visszahúzó-
dó voltam, hogy nem is annyira velem, inkább az apukámmal 
beszélt.

 Milyen volt egy ikon mellé kerülni, vele dolgozni?
 Hú… (nagy levegő) Szívtam magamba az információt, és ő 

rengeteget segített! Technikailag nagyon sokat tanultam tőle, 
motivációt merítettem az egyedülálló fanatizmusából. Még-
sem akartam ugyanolyan lenni, mint ő, mert felismertem, 
hogy sokszor mást igényel a szervezetem. Éreztem, hogy lehe-
tek én is jó, csak más úton. Azokat a dolgait vettem át, amiket 
be tudtam építeni a sajátjaim közé. 

„Útitársak”: 
alázat és versenyéhség   

 Ki segítette még a beilleszkedésedet?
 Édesapám segítségével találtam a megfelelő edzőre, Kovács 

Lászlóra. És apukám erőltette azt is, hogy ne csak kétszáz és 
ötszáz méteren próbáljam ki magam, hanem ezres pályát is 
menjek, ami ellen akkor tiltakoztam, de mára elismerem: iga-

Hétmondatos névjegy

Kárász AnnA
1991. szeptember 20-án született, Dunaújvárosban.

Nevelőedzői: Czere József, Antal Iván és 
Hubik András (Dunaferr).

2010 óta vele dolgozó szegedi trénere, 
Kovács László szerint Anna „az” ideális tanítvány.

2010-2015 között a Szegedi Tudományegyetem 
Gazdálkodás és Menedzsment szakán tanult.

Felnőtt címei: kajak négyes 500 méteren Európa- 
és világbajnok, kajak kettes 200 méteren világbajnok 

(mind 2014).

Az év legjobb utánpótláskorú sportolója (2014), 
Szeged sportolója (2015).

2015-ben a hazai válogatón kétszer is legyőzte 
legnagyobb riválisát, Kozák Danutát, majd 

a világbajnokságon egyesben és négyesben is 
ezüstérmes lett 500 méteren.
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za volt. Állóképesség szempontjából és mentálisan is ez 
tanított meg túljutni a holtpontokon.

 Szegeden más elismert – köztük olimpiai baj-
nok – versenyzők közé is kerültél, akik előbb el-
fogadtak társnak, majd vetélytársnak…

 Egy szó, ami nélkül nem ment volna: alázat. Szerintem 
ez nagyon fontos a sportban és az élet bármely területén, 
hogy előbbre juss. Először el kell fogadni, hogy vannak, 
akik jobbak nálad, és dolgozni lehajtott fejjel. Szegeden, 
mondjuk, sosem néztek le, inkább a bizalmat éreztem.

 Ma hol tartasz az úton: ígéret, beváltott ígéret, 
tehetség, trónkövetelő… Melyik vagy?

 A kérdés jó! (elgondolkozik) Szerintem még csak most 
indultam el azon az úton, amelyikről elmondhatom: ezt 
akartam. Ez vihet a „tetejére”, vagyis most kezdődik szá-

momra az a szint, ahol már elérhetők azok az eredmé-
nyek, amelyeknél nagyobb nincs a sportban. Bőven van-
nak céljaim, és nagyon éhes vagyok a versenyzésre!

 Most már azt is biztosan elhiszed: olimpiát 
nyerhetsz…

 Főleg azóta, hogy tavaly világbajnok lettem. Az igazi 
fordulópontot viszont az jelentette, hogy idén nyáron, a 
vébé előtti válogatón kétszer is legyőztem Kozák Danu-
tát! Ez az eddigi legnagyobb siker az életemben, többet 
ért a vébéaranynál is.

 Változott-e ettől a viszonyod Danutával?
 Nem igazán, mert – sajnos vagy nem sajnos – amúgy 

is eléggé elszigetelődünk egymástól mi lányok. Eddig 
sem voltunk rosszban, most azért több a feszültség, mert 
nyilván nem törődik bele…

„Hogy hol?
Még nem tudom, 
a majdani pá-

romon is múlik. 
Hogy hogyan? 

Boldogan! 
Szeretnék egy szép 
családot. Szeretnék 
a sport mellett ma-
radni, mert már 

most látom, meny-
nyire nehéz volna 
kiszakadni belőle, 
de az üzleti élet is 
érdekel. A kettőt 
talán össze tudom 

hangolni…”

A távolAbbi jövő
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A szegedi lelátó magánya
 Elszigetelődés alatt mit értesz?
 Azt, hogy a válogatottból szinte csak én készülök Szegeden, 

a legtöbben Pesten. Közös edzőtábor csak akkor van, amikor 
kialakul a nemzetközi csapat – ez körülbelül négy hét, plusz a 
versenyek. Mindenki külön edzővel is dolgozik.

 A négyesben veled induló társaktól azért, gondo-
lom, ellestél ezt-azt…

 Idén nem sokat, mert mentálisan mintha nem lettünk vol-
na egy csapat. Ezt az első vízre szállástól éreztem, aztán a vébé 
előtt mintha alakult volna a dolog, Milánóban mégsem ment. 
Nem hiszem, hogy fizikálisan nem tudtuk volna megcsinálni 
az aranyat, inkább az összhang hiányzott! Pedig például Sza-
bó Gabi csapathajóban nagyon higgadt versenyző.

 Te milyen lelki alkat vagy? Higgadtan vagy felpö-
rögve készülsz egy-egy futamra? 

 Izgalom nélkül nem menne, de tudom kezelni, nem 
stresszelem túl magam. Ha az edzéseken mindent megtettem, 
nincs miért tartanom a kudarctól. A szegedi versenyek előtt 
mindig ücsörögök egy kicsit egyedül a lelátón, csak a gondola-
taimmal. A természetből is rengeteg energiát lehet meríteni. 

 És mi jellemez verseny után: mennyi idő alatt dol-
gozol fel egy-egy „csatát”?   

 Eredményfüggő. A vébéezüstökkel pár nap alatt megbé-
kéltem, de elégedett ma sem vagyok. Utólag végiggondolom, 
mi történt, miért úgy történt, min kellene változtatnom, hogy 
legközelebb jobban menjen. Ha megtalálom a válaszokat, le-
zárom a témát. Ha valamire nem kapom meg magamtól, azt 
megbeszélem az edzőmmel és a szüleimmel.

 Mire jutottál? Rióig kell valamin változtatnod?
 Mindig mindent lehet még jobban csinálni! Mentálisan van 

mit fejlődni, és minden edzésen százhúsz százalékot szeretnék 
hozni, feszegetném a határaimat.

 Mit lehet még tenni, hogy az ezüstökből az olimpi-
ára arany legyen?

 Javítani az erőnlétemen, ráfeküdni a súlyzózásra, és a 
gyógytornával is többet foglalkozni. Megtartani az állóké-
pességemet, a technikámat tovább csiszolni. Mindez per-
sze csak egy hosszabb edzőtáborban lehetséges, a versenyek 
alatt már nem.

Nem kell a púder!
 Most éppen nem tanulsz, de eddig hogyan egészí-

tette ki az egyetem a sportot az életedben?
 Februárban államvizsgáztam a Közgázon, de kell még egy 

felsőfokú angolnyelv-vizsga a diplomámhoz. Ősszel vagy télen 
elkezdem rá a felkészülést. Mindenképp kell a kajakozás mellé 
más is, mert nem tudom elképzelni, hogy az edzéseken kívül 
más dolgom ne legyen! Nem jó, ha mindig egyfelé fókuszál az 

„Étkezésben 
minden, ami 

különleges, jöhet! 
Imádom az olasz 

kajákat és a 
szusit, a vörös bor, 

sajt, olívabogyó 
kombináció pedig 

a kedvencem… 
Egyedül a kínaiért 

nem rajongok.”

nem csAK versenyéHes

ember, és nincs meg a feltöltődés. Kell néha mással is foglal-
kozni, más közegben, más emberek között.

 Sok szabadidőd nem lehet, de ami van, azt mivel 
töltöd?

 Amióta nem járok egyetemre, többször eljutok például mo-
ziba. Azokat a filmeket kedvelem, amelyek után fel sem tudok 
állni a székből, mert emészteni kell a sztorit. Mindig végig-
hallgatom a filmzenét is a végén. Szeretek színházba, kon-
certekre járni: idén először voltam a Szigeten, láttam Robbie 
Williamst. Az ilyesmi mindig az újdonság erejével hat, és érté-
kelem is, hiszen egy sportoló életébe ritkán fér bele. Csak az-
tán azt érzem, hogy hú, megint mennék! (nevet)
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Zeolit
A sokoldalúan felhasználható ásvány

Mi is az a zeolit?

Egy, a természetben elôforduló környezetbarát kôzet. A zeolit 
családnak több mint negyven tagja van, melyek közül egyik 
a jelen cikk tárgyát képviselô, üledékes eredetû kôzet, amelyet 
fôleg a klinoptilolit elnevezésû ásvány alkot. A zeolitot többek 
között ioncserélô tulajdonsága különbözteti meg más kôze tek
tôl. Ennek az ioncserélô tulajdonságnak az a lényege, hogy 
a kristályrácsban lévô, pozitív töltésû ionok cserélôdhetnek 
(kationcserélô tulajdonság). A zeolit aktiválása során a kô zet
ben üregek alakulnak ki, amely egyúttal adszorpciós tulajdon
sággal is felruházza.

A zeolit mint víztisztító
A kôzetnek a fent leírt ioncserélô, és adszorpciós tulajdon 
ságát aknázzák ki azzal, hogy a vizekben lévô nem kívánatos 
anya gokat megkötik vele (mint például az ammóniumiont). 
Kedvelt felhasználási területe ezért a szennyvíz tisztítása, 
de elôszeretettel alkalmazzák akvarisztikusok az akvárium 
vizének tisztítására, továbbá hobbikertészek is a kerti tavak
nál, a tó vízének tisztán tartására és algátlanításra.

A zeolit, A kerti tó ôre
Kerti tavak esetében a zeolitnak két szerepe is van: a fenékre 
„szórva” vagy szûrôkonténerben használva. A zeolitot a tó aljára 
szórva alkalmazhatjuk egyrészrôl úgy, hogy kellemes esztétikai 
látványt nyújtson, másrészrôl pedig, hogy ezzel is halaink „kedvé
ben” járjunk – lehetôséget adva nekik, hogy a zeolitkövek között 
hódoljanak bujkálási, rejtôzködési vágyaiknak. A termék bizonyos 
fokig a vízi növények nyomelemutánpótlását biztosítja.

zeolit konténeres szûrôben
A tavak vizét általában szivattyú segítségével egy szûrô
konténeren keresztül forgatjuk. Ebbe a konténerbe tesszük 
a zeolitot, amely a tényleges szûrést fogja elvégezni. 
A szûrô konténer méretét úgy válasszuk meg, hogy megfelelô 
mennyiségû zeolitot tudjuk benne elhelyezni! Közepes 
terheltségû tó esetén 1 köbméter vízhez nagyjából 1 kg zeolit 
szükséges, amit kéthetente, de legalább havonta érdemes 
megtisztítani a fizikai szennyezôdésektôl. Ilyenkor vegyük ki 
a szûrôbôl, és kerti locsolótömlôvel mossuk le a felületére lera
kódott szennyezôdést! Érdemes minden tavasszal regenerálni 
a zeolitot, amirôl bôvebb információt kaphat Ön is honlapunkról.

Halaink is jól járnak

A kerti tavak szûrésére a KLINOGARDEN 
és KLINO GARDEN EXTRA zeolitot ajánljuk. www.sipocz.hu

sipôcz kft. 1173 budapest, Határhalom u. 2.

zeolit nélkül zeolittal

tel.: +36 1 / 999 1988 info@sipocz.hu

 Magánéletre jut energiád?
 Igen, de most ezen a téren nincs nagy aktivitás, vagyis férj-

hez menni még nem készülök…
 Ez jó hír azoknak, akik a legcsinosabb hazai spor-

tolónők között tartanak számon!
 Erről még nem hallottam, de akkor örülök, hogy ilyennek 

születtem, bár nem az én érdemem… (nevet) Igyekszem figyel-
ni a nőiességre, ami nem azt jelenti, hogy edzésekre és verse-
nyekre is kisminkelem magam, de fontos az igényesség. Szok-
tunk is mosolyogni a lengyeleken, hogy amikor megyünk az 
eredményhirdetésre, ők még gyorsan sminkelnek egyet, mert 
ránk ez nem annyira jellemző.

 A médiaérdeklődéshez hozzászoktál már?
 Számítottam rá, és nem zavar. Legfeljebb az, ha a futam 

után egyből mindenki mindent tudni akar, pedig még én sem 
fogtam fel, mi történt. Amúgy élvezem! Egy sportolónak fon-
tos, hogy megismerjék a szurkolók, kövessék a karrierjét, ott 
legyen a köztudatban.

Ha nyűgös, ma már 
csendben marad

 Mit vársz, mondjuk, a következő öt évtől?
 Elégedettséget a versenyeim után, és minimum egy olim-

piai aranyat… Szeretnék ráállni az egyes versenyzésre, mert 
jobban szeretem, mint a csapathajót. Motivál, nagyobb kihí-

vást jelent, ezért ezt kellene kiegyensúlyozott teljesítménnyel 
„felfuttatnom”. 

 Ez azt is jelenti, hogy nem vagy annyira csapatem-
ber?

 Tudok csapatban dolgozni, de nem vagyok tipikus csapat-
ember. Doppingol, ha tudom, hogy minden rajtam múlik! Ez 
egyéni sport, a négyesbe való bekerülést is egyedül kell kivívni.

 Mik a legrosszabb és a legjobb tulajdonságaid?
 Hajlamos vagyok kicsit önző módon magam körül forgatni 

a világot. Bár ha valaki céltudatos, akkor amit a saját céljaiért 
tesz, az nem feltétlenül önzőség. Ha nem aludtam ki magam, 
nagyon nyűgös is tudok lenni, de ez régen rosszabb volt: csú-
nyán szóltam másokhoz, ma már inkább csendben maradok. 
Viszont kitartó, türelmes és alázatos vagyok a sportban! Ki 
tudtam várni, hogy apró lépésekben jöjjenek az eredmények. 
Azt mondják, kedves is vagyok az emberekhez – már amikor 
kialudtam magam… (nevet)

 Ezek szerint most kialudtad… Melyik volt az eddigi 
legnagyobb hullámvölgyed?
2009-ben utolsó éves ifiként megnyertem az itthoni váloga-
tókat, de egy vállsérülés miatt nem indulhattam a vébén. Azt 
hittem, összedől a világ, de végül ez sokkal több pluszt adott a 
pályafutásomhoz, mint amennyit elvett. 2013-ban is nagy po-
font jelentett kimaradni a vébécsapatból, de pont az előző mi-
att már könnyebben éltem meg. Nem sajnáltam magam soká-
ig, mert abból nincs előrelépés. Tudtam, mit rontottam el, és 
hogy ez legközelebb nem így lesz! Az a pofon még tudatosabbá 
tett, jött is utána az áttörés…

 …vagyis az idei nyár, ami egyben az eddigi csúcs?
 Az, hogy Danát kétszer is legyőztem, mindenképp!


