Horváth Dzsenifer a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola hatodikos
tanulója. Néhány hónapja tűnt fel futballista tehetségével. Pár hét alatt az
NBI-be is bekerült. A foci mellett más sportokat is űz, valamint tehetségesen
zenél és rajzol is. Dzsenivel iskolatársai, Horváth Levente és Merucza Patrik
készítettek riportot.

Melyek a kedvenc tantárgyaid és miért?
Nem vagyok igazán jó tanuló. Még fejlesztős órákra is járok, de a tesi jól megy,
azt szeretem. A foci a legjobb. Rajzolni is szeretek, meg az informatika sem
rossz.
Mióta focizol?
Kiskorom óta sokat fociztam a tesóimmal, de csak otthon. Meg néha a fiúkkal
az iskolai salakpályán. Aztán év elején kezdtem foci edzésre járni az iskolában.
Az edzőm, Jakó István szervezett az iskolában csapatot. Körbejárta az
osztályokat. Lányokat akart a csapatába, nem fiúkat. Ez eléggé meglepett
minket. Én azonnal jelentkeztem. István bácsi be is választott a csapatába.
Úgy tudom, nem csak az iskolában játszol, hanem egy igazi NB I-es csapatban
is. Hol focizol pontosan?
Az Univerzum Sport Club U15 C csoportjában. De nem kint játszunk, hanem
teremben. Futsallnak hívják. Végül is az iskolában is a teremben gyakorolunk.
Hogy kerültél be ebbe az NBI-es csapatba?
Az iskolában egész jól mentek az edzések. István bácsi azt mondta, én vagyok a
legjobb a csapatban, többre is vihetném. Ha van kedvem, elvinne egy
próbameccsre. Beleegyeztem, tetszett az ötlet. Elég jól sikerült az ottani játék,
úgyhogy azóta is visz magával játszani. Január végétől játszom ott hivatalosan.
Könnyen sikerült beilleszkedned a csapatba?
Igen. Nagyon kedvesek a csapattársak. Azonnal befogadtak. Beszélgettünk,
viccelődtünk. Megmutatták, elmondták, mi hogy működik a csapatban és a
bajnokságban. És azt is ígérték, hogy mindenben segítenek, amiben csak kell.

Dzseni edzés közben

Ez nem miskolci csapat. Hol vannak az edzések, hogy fel tudjatok készülni a
meccsekre?
Az iskolai edzéseken szoktunk készülni. Hetente két edzés van. Ezen kívül van
diák sportkör is az iskolában, ahol lehetett választani, hogy atlétikára,
birkózásra vagy focira szeretnénk-e járni. Én ott is a focit választottam, úgyhogy
igazából négy edzésem van egy héten. Csak az a nehéz ebben, hogy az
Univerzumos csapattársaimmal nem tudunk közösen edzeni.
Hol játszottál már? És a vidéki meccsekre hogy utazol fel?
Voltunk már Gödöllőn és Pesten. István bácsi vitt autóval. A meccs után
hazahozott. Vonattal nem is tudnék egyedül odamenni.
Milyen poszton játszol?
A futsallban nincsenek kijelölt posztok. Mindenki minden szerepben játszik. Így
voltam már csatár is, hátvéd is.

Hogy áll a csapatotok?
Huszonnégy pontunk van most és elsők vagyunk a csoportban. Tíz meccsből
nyolcszor nyertünk és kétszer nem játszottunk betegség miatt. Azok vesztes
meccsnek számítanak. Több, mint száz gólt lőtt eddig a csapatunk. De csak
három lánycsapat van velünk együtt ebben a csoportban. Szóval elég furcsa így
az egész.
Ennyi a bajnokság? Akkor nagyon könnyű dolgotok lesz.
Természetesen nem csak ennyiből áll. A csoport elsők játszanak majd
egymással. Az már nehezebb lesz. Reméljük, az is jól megy majd és akkor a
bajnokok is mi leszünk.
Te is lőttél gólt?
Igen. Négy meccsen játszottam eddig és lőttem egy gólt.

Dzseni adatlapja az Universumnál

Sportolsz mást is?
A lyukóbányai Közösségi Házban szoktunk pingpongozni, de az csak hobbi. Nem
vagyok túl jó benne még, nem is versenyzem. Néha a suliban tollasozunk,
csocsózunk meg pingpongozunk. És most tanulok egykerekűzni a Közösségi
Házban.

Ez nagyon izgalmasan hangzik. Hogy kezdted el az egykerekűzést?
A Közösségi Házban többen is egykerekűznek már évek óta. Az egyik tanár bácsi
hozott egy ilyen biciklit. Sokáig irigykedtem azokra, akik tudtak vele menni.
Nekem még a sima bicikli is nehezen ment. Egyszer, mikor a többiek nem voltak
ott, megkértem Gábor bácsit, hadd próbáljam már ki. Alig tudtam vele
megállni, folyton feldőltem. De nem adtam fel. Most már tudok vele egyenesen
menni. Már csak ugratni kellene megtanulni. De az még nagyon nehéz.

Dzseni egykerekűzés közben

Sportol más is a családodban?
A bátyám a Közösségi Házban focizik, Karcsi, az öcsém pedig az iskolában, de ők
nem járnak versenyekre. A többi testvérem és a szüleim sosem sportoltak.
Nekik nem volt rá lehetőségük.

Vannak terveid a focival, sporttal kapcsolatban?
Jó lenne, ha később is járhatnék focizni. Nagyon megszerettem. István bácsival
sokat beszéltünk már erről. Azt mondta, szeretné, ha majd az általános iskola
után is járnék focizni. Szerinte sem kellene abbahagynom. Azt ígérte, hogy fog
segíteni, amiben csak tud.
Ki a példaképed és miért?
Ronaldo. Nagyon jól játszik. Sok érmet nyert már. Bárkit ki tud cselezni és
nagyon sok gólt rúg. Még gólkirály is volt. Egyszer én is szeretnék az lenni, meg
olyan jól játszani, mint ő.
És a magyar játékosok közül kit szeretsz?
Nem is tudom. Talán Dzsudzsák Balázst. Ő már sok külföldi csapatban
játszhatott. Mindenhol ismerik a világon, úgyhogy nem lehet rossz játékos.
Itthon is a válogatottban van. Jó érzés lehet ilyen híresnek lenni.
Milyen más területen mutatkozik meg a tehetséged?
Járok Sulcz Jánosnéhoz, Ilike nénihez rajzolni. De nem csak rajzolunk, hanem
festünk, mozaikozunk, varrunk, szobrot készítünk, nemezelünk. Szóval sokféle
dolgot csinálunk. Nagyon érdekesek. Nem tudom, mennyire vagyok benne jó,
de szeretek oda járni. Hetente kétszer megyek.

Dzseni rajza

Zenélni is szoktál?
Igen. Szeptemberben kezdődött az iskolában a Szimfónia program. Én kürtön
kezdtem játszani. Nem is olyan könnyű. De egyre jobban megy. Már egyszerű
dalokat el is tudtam játszani. Például a Süss fel nap már megy.

Dzseni kürtön gyakorol

Hogy és miért választottad a kürtöt?
Árpi bácsi, a zenetanárom jött szólni, hogy lehet hozzá járni, aki szeretne.
Megkérdeztem, meg lehet-e először nézni. Azt mondta, persze, ha a szünetben
átmegyek, megmutatja, milyen a kürt. Nagyon kedves volt és a kürt is
érdekesnek látszott. Kipróbáltam. Úgy döntöttem, fogok járni. Most kétszer
megyek oda is egy héten.

Nem fárasztó, hogy ennyi mindent csinálsz? Hogy tudsz mindent
összeegyeztetni?
Szerencsére nem ütközik a foci sem a rajzzal, sem a zenéléssel. De elég fárasztó
azért ennyi felé járni és még a tanulásra is figyelni.

Mit gondolsz, fogsz később is zenélni vagy rajzolni?
Jó lenne, de nem tudom megmondani. Ha van olyan iskola, ahol segítenek,
akkor igen. Itt most mindenben segítenek nekem a tanárok, de később ki tudja,
mi lesz. Talán találok egy olyan középiskolát, mint ez és akkor lesz lehetőségem
folytatni mindent, amit itt elkezdtem.
Volt már valamilyen fellépés, ünnepség, amin részt vettél?
Sajnos nem nagyon. De olyan kiállítás már volt, ahol Ilike néni kirakta a
rajzaimat. Például a Művészetek Házában tavaly, vagy a Miskolci Egyetemen
tavaly előtt. Az iskolában a projektzárókon szerepeltem csak az osztályommal.
Mivel töltöd a szabadidődet?
Szerintem nem fogsz meglepődni, ha azt mondom, hogy focizok a tesóimmal és
a barátaimmal. Persze más játékot is szeretek, nem csak ezt. A kistesóimmal is
szoktam játszani. Ha anya megkér, segítek neki a házimunkában. Elkezdtem
anyával főzni tanulni. Még nem sokat tudok megcsinálni, de ami könnyű, azt
már igen. Meg nagyi is segít.
Mi szeretnél lenni?
Péknek készülök, de még ez nem biztos. Az a baj, hogy a matek nem megy
olyan jól, azt még sokat kellene gyakorolnom. De több elképzelésem is van.
Például a kozmetikus és a fodrász sem rossz. Tetszik az eladó is. Szerencsére
még van két évem azon gondolkodni, hova jelentkezzem.

