
Egy valamiben biztos voltam, nem akartam sem edző lenni, sem a sportágban maradni. Több csapattársammal
ellentétben nem tartottam magam alkalmasnak erre, és akkoriban a röplabda fénykora már leáldozóban volt, hosszú
távon egzisztenciálisan nem láttam azt, hogy megéri sportágon belül maradni. Tisztelettel visszautasítottam a szponzorok
kedves ajánlatát is: gyere hozzánk, majd kitalálunk valamit neked. Több kétségem is volt e felől: mi van, ha nem jövünk be
egymásnak, vagy nem leszek képes arra a feladatra, amit nekem szánnak? Kiszolgáltatottnak éreztem magam, hogy ha ezt
elfogadom, nem dönthetek magam a jövőmről. Inkább abban gondolkodtam, hogy tanulnom kell, képezni magam, majd
az új tudásom, képességeim birtokában tapasztalatot szerezni és egy másik területen boldogulni.

Első lépésként bejelentkeztem a Munkaügyi Központba, mint álláskereső. A semmi szakmai tudást és gyakorlatot nehéz
lett volna kiközvetíteni bárhová, így pályáztam képzési támogatásra, és részt vehettem egy irodavezető OKJ képzésen.
Élveztem, hogy újra tanulok, és azt a gondolatot, hogy érteni fogok valamihez a gyakorlatban, ha csak olyan szinten is,
hogy rám merik bízni a munkát. Meglepő módon azonnal állást találtam a vizsga után, mint asszisztens, ahonnan fél év
után - mivel többre vágytam, hiszen evés közben jön meg az étvágy - sikeresen pályáztam egy minisztériumi állásra,
szintén asszisztensnek. 

A vezetőm megosztotta velem, miért vett fel: élt benne egy kép a sportolókról, amit előnyként értékelt a többi pályázóval
szemben, még akkor is, ha szerény tapasztalattal rendelkeztem, hiszen 36 évesen egy frissen érettségizett pályakezdő
szintjén álltam. A sportoló fegyelmezett, gyorsan tanul, betartja a határidőket és az utasításokat, jó csapatjátékos, hiszen
ezek a jellemvonások a sportban is elengedhetetlenek. Ennek a nyitottságnak köszönhetem, hogy kitérővel ugyan, de 
 tizenhárom évet töltöttem a közigazgatásban. Elfogyasztottam három minisztert, rengeteg politikust és szervezeti
vezetőt. Ez alatt az idő alatt is tanultam. Támogatási szerződést kötöttünk, a minisztérium meg én, hogy
agrármenedzsernek tanulok szervező informatika szakirányon. Kemény munka volt négy éven át gyerek és munka mellett
a péntek-szombatokat az egyetemen tölteni, több mint két évtizeddel az érettségi után. Kihívás volt a felső szintű
matematika, a jövőkutatás, a matematikai statisztika, de felzárkóztam a frissen érettségizettek mellé. Megszereztem a
diplomámat a Szent István Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézet menedzser szakán. Az ott szerzett tudással
elindultam a klasszikus ranglétrán, titkárnőként kezdtem, és elismert, de teljesen kiégett szervezeti vezetőként távoztam.
Még egy elhivatott embert is képes felőrölni a bürokrácia, főleg, ha belülről kell küzdeni, hogy ne legyen. 
Büszke vagyok az ott elért eredményekre: elsődleges szakterületem a dokumentum menedzsment, az adatvédelem és a
digitalizáció volt. Dolgozhattam az EU csatlakozásért, vezethettem az akkor még ritkaságszámba menő elektronikus
dokumentumkezelésre történő átállás projektet, és a HR is itt került először a célkeresztbe. 

Ezekre a tapasztalatokra alapítottam első vállalkozásomat, sikeres szervezetfejlesztési és változásmenedzsment
projekteket vezethettem. Az első dolog, amit megtanultam, hogy elköteleződés nélkül nincs változás. Bármilyen
átalakítás, új folyamat, vagy csak egy eszköz a szervezetben dolgozókkal kell, hogy kezdődjön. Minden egyes projektben
az emberekkel történő foglalkozást tettem első helyre, hogy megértsék és elfogadják a változásokat és legyenek annak
aktív részesei. Hogy hitelesen tudjam támogatni a cégvezetőket és munkatársaikat, üzleti coachingot tanultam a
Budapesti Gazdasági Főiskolán. Itt is szóba jött a sportolói múltam: mentorom, Klára szerint az tehet hitelessé, hogy volt
egy olyan karrierem, amit sikerre vittem, és most egy másikban is jó úton járok, a tapasztalataimat mindkét területről
ötvözve válhatok hiteles támogatóvá. Hivatásként tekintek arra, hogy számos ügyfelemet, és később kollégámat
segítettem akadályaik leküzdésében vagy kitűzött céljaik elérésében.

A versenyszférában Magyarország egyik legismertebb vállalatánál töltöttem be vezető pozíciót. Nemzetközi
környezetben, sokrétű területért feleltem, számos izgalmas projekt megvalósításában és valóban úttörő megoldások
bevezetésében vehettem részt, amit a kollégák az Év vezetője, a szakma az Év projektje díjakkal ismert el. Leányvállalati
vezetőként a szakmai feladatok mellett a több száz kollégám munkahelyi jóllétéről is gondoskodnom kellett, amire
kifejezetten küldetésként tekintettem. Egy folyamatosan változó piacon gyorsan fejlődő környezethez kellett
alkalmazkodnunk, és büszke vagyok rá, hogy kollégáimmal közösen sikerrel tettük ezt.
 



Visszatekintve: a sport alakította személyiségem nagyon sokat segített a civil munkám során. Könnyebben
alkalmazkodtam, a csapatjátékos kifejezés nem a versenyszférában elcsépelt bullshit volt számomra, hanem ugyanazt
éltem meg, mint a pályán: egymásért kellett küzdenünk. 

2019-ben egy családi tragédia után éreztem úgy, hogy - bár imádtam a munkámat és a kollégáimat - meg kell állnom, más
irányba kell fordulnom, hogy kiegyensúlyozottabb életet élhessek: jusson idő családra, barátokra, magamra, és
kiteljesedhessek azokon a területeken, amik mindig is közel álltak hozzám. 
Még abban az évben csatlakoztam a Lumina Learning globális csapatához, és egy innovatív, inspiráló környezetben, a
legmodernebb pszichometriai eszközöket használva azóta is támogatom azokat a változás menedzselésében, akik hozzám
fordulnak, legyen szó szervezetekről vagy emberekről. 
Néha business coach vagyok, néha HR igazgató vagy fejvadász, szervezetfejlesztő, esetleg digitalizáció szakértő. Ezekben a
szerepekben a mai napig mind benne van a sport alakította személyiségem.

Folyamatosan képezem magam hazai és nemzetközi kurzusokon, hiszek a folyamatos fejlődésben, hogy nem csak a
tudásomat gyarapítom, hanem rám is pozitív hatást gyakorolnak más nézőpontok, újdonságok. Ez kell ahhoz, hogy időről-
időre meg tudjunk újulni, akár önszántunkból, akár az élet hozza úgy, hogy más irányt kell venni. 

Tűnhet úgy, hogy ez egy kissé rögös, de sikeres karrierépítés. 
A nehézségekért a sportból a civil életbe történő átmenet során csak magam voltam a felelős, hiszen ki ne fogná meg a
dolgok könnyebbik végét, ha megy a szekér? Azonban a befejezés mentálisan komoly megterhelés volt, aki tanult
sportpszichológiát tudja, hogy a folyamat a gyásszal egyenlő, fel kell dolgozni a veszteséget, be kell tölteni az űrt, le kell
zárni egy korszakot, miközben fel is kell készülni, újra el kell indulni, mert az élet nem áll meg. 
Vajon pótolja e bármi az adrenalint, a győzelmi mámort, a vereség okozta dühöt, és mindazt, amit ad a sport? Kell e
pótolni egyáltalán? Nem lehet összehasonlítani a civil élet sikereit és kudarcait a sport adta élményekkel, az ember
másképp lesz boldog. Egy biztos: kevés az elhatározás, kevés, ha tanulsz és nem használod a tudásod. Kevés, hogy van egy
ötleted, gondolatod, mit szeretnél majd, és ezzel gondolatban eljátszadozol.
Nem tudom másképp csinálnám e ha újra végig kellene járnom ezt az utat? Talán igen, de csak azért, hogy az átmenet
zökkenőmentesebb legyen, és mentálisan felkészültebb legyek arra, ami a sporton kívül várt.


