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1. Hogyan pihen? Aktív vagy
passzív?

– Nálam pihenésnek számít a szűk
családdal, barátokkal töltött idő, egy
film, műsor, színházi előadás megné-
zése. Szeretek utazni, de ami legin-
kább pihentet, az az alvás.

2. Kutya vagy macska?
– Saját jelenleg egyik sincs, nem is

tervezem. Nagyon nagy felelősségnek
tartom, amit komolyan kell venni. A
háziállat olyan, mint egy családtag,
egy társ. Kutyapárti vagyok.

3. Víz vagy erdő?
– Szívesen időzöm természetes víz

közelében. Minden nyáron szakítok

időt egy kis csónakázásra. Az erdő
szépsége lenyűgöz, de ritkán van le-
hetőségem időt tölteni ilyen környe-
zetben.

4. Tél vagy nyár?
– Nagyon fázós vagyok, így min-

denképpen a nyár. Inkább melegem
legyen, mint fázzak. A téli táj viszont
nagyon szép, pár napot igyekszem
minden télen a hegyekben tölteni.

5. Szokott-e olvasni, ha igen, mi-
lyen jellegű olvasmányokat részesít
előnyben?

– Sajnos kevés szépirodalmat ol-
vasok. Korábban a regények, krimik,
bűnügyi történetek voltak a kedven-
ceim. Manapság az információk soka-
sága inkább a mindennapi munkám-
mal kapcsolatos tartalmakra koncent-
rálják olvasmányaim témáját.

6. A klasszikus zeneszerzők közül
kik állnak hozzá legközelebb?

– A barokk zene alkotásai állnak
hozzám legközelebb. A korrepetitori
munkám során ebből a korszakból ke-
rültek ki a legtöbb művek, tanulmá-
nyaim, zenehallgatások alkalmával is
leginkább a barokk muzsika kötötte le

a figyelmemet. Ezen kívül Mozart,
Rachmaninov, Bartók Béla művei is a
kedvencek közé tartoznak.

7. Milyen a jó csapatmunka?
–Amikor egy közös cél érdekében,

motiváltan, egymás munkáját megbe-
csülve, minden résztvevő a saját fela-
datait, legjobb tudása szerint végzi.

8. Mire a legbüszkébb?
– A mögöttem álló családi szere-

tetre, valamint, hogy engem bíztak
meg azokkal a feladatokkal, amelye-
ket a mindennapokban nagy szere-
tettel végezhetek.

9. Mi az, amit még el akar érni?
– Szeretném, ha úgy folytatódná-

nak a dolgaim, ahogy eddig is ala-
kultak.

10. Milyen jövőképet lát a zenemű-
vészet-oktatás terén?

– Optimista vagyok. A zenetanulás
örök érték és örök szükséglet marad.
A digitális fejlődéssel sokszínűbbek
lehetnek az oktatáshoz használt esz-
közök, amelyek az alapvető értékek
megtartása mellett, az élményszerű
tanulást segíthetik.
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