
A VÍZILABDA SZERELMESE 

 

 Óvodás korában kezdett úszni a Református Egyházközség tanuszodájában 
Márta Róbertnél, majd tízéves koráig Gergely Péternél. Mindig nagyon szerette a vizet, 
de magányos sportnak érezte az úszást. Egy sportágválasztó rendezvényen keltette fel az 
érdeklődését a vízilabda. A Mátyás Iskola egykori tanulójáról, a városrészünkben élő 17 
éves Maczkó Lilláról van szó, aki jelenleg már az UVSE női vízilabdacsapatának a 
kapusa. A tehetséges fiatal sportoló életéről, eredményeiről – Lilla hollandiai 
tartózkodása miatt – a szüleit, Zsuzsát és Zsoltot kérdeztem.  
 
 

- Hogyan alakult tovább Lilla sportolói pályafutása? 
Maczkó Zsolt: - Mindig nagyon élvezte az edzéseket, melyek egyre inkább a mindennapjai 
részévé váltak. Egyik kecskeméti edzője, Szabó László már első ránézésre kiszúrta, hogy 
kapusnak lenne alkalmas, és meg is maradt ezen a poszton. 13 évesen – mátyásos diákként – 
már a kecskeméti csapat OB1-es bajnokságában cserekapusként indulhatott. Több edző is 
egyengette pályafutását, Kecskeméten Hajdu Enikő, Mészáros Kitti, Kovács Róbert, Sallai 
Csanád, Ádám Zsuzsanna és Merész András is edzője volt. Több csapat is felfigyelt a 
tehetségére. Hívták Szentesre, Szegedre, Dunaújvárosba. Lehetősége lett volna az egyik 
legnagyobb budapesti csapat, a BVSC kapusának lenni, de az utolsó percig ragaszkodott a 
kecskeméti színekhez. 2016-ban azonban Magyarország egyik legjobb női vízilabdacsapatától 
kapott lehetőséget. Sajnos Kecskeméten az eligazolások, és egyéb problémák miatt 
korosztályában nem volt lehetősége versenyezni, ezért Áts Bertalan hívására Gangl Edina 
cserekapusa lett az OB1-es csapatban. Nagy, nehéz döntés volt, ami megváltoztatta életét. 
 
 

- Hol tanul most? Hogyan egyeztethető ez össze a sporttal? 
Maczkóné Káldi Zsuzsa: - Lilla jelenleg a Katona József Gimnázium 12.-es tanulója. Már a 
11. osztály elejétől szinte lehetetlennek tűnt a sport és a tanulás összeegyeztetése. 
Hajnalonként Pestre buszozott a reggeli edzésre, utána vissza Kecskemétre, hogy néhány 
órára be tudjon menni az iskolába, majd délután újból vissza Pestre, edzés után pedig futott a 
késő esti vonathoz. Napi két budapesti edzés mellett a normál iskolába járás hosszú távon nem 
volt kivitelezhető. Magántanulóvá vált. A sok viszontagság ellenére valószínűleg olyan 
maradandó élményeket szerzett ebben a nehéz időszakban is, ami kárpótolta a sok küzdésért. 
Csapatával magyar bajnok, magyar kupa,  LEN-Kupa, szuperkupa győztes lett, és emellett 
korosztályában, az ificsapatban is végigjátszotta a bajnoki meccseket, ahol ezüstérmet sikerült 
szerezni a szezon végén. Noha 17 évesen még nem sok lehetőséget kapott a felnőtt 
bajnokságban, szerződését meghosszabbították, ebben az évben is az UVSE-ben játszik 
Benczúr Márton irányítása alatt, ahol már egy Euroliga szuperkupa ezüstéremmel is 
gazdagodott a csapat. A feszített tempó maradt, sőt az érettségi évében az iskolai terhek is 
jóval nagyobbak lettek. A Margit-szigeti Hajós Alfréd Sportuszodában tartott edzések 
gyakorisága miatt Budapestre kellett költöznie, de a Katonában szeretne érettségizni, ami 
angolból emelt szinten előrehozva már sikerült is.  
 
 

- Még sportolóként sem megszokott Lilla terhelése.   
Maczkó Zsolt: - Így van. A klubcsapatokban való szereplés mellett már a kecskeméti évektől 
tehetséggondozó edzéseken vehetett részt pluszban Budapesten, majd behívták a korosztályos 
válogatottba, ami szintén rendszeres összetartó edzéssorozatot jelent azokon a hétvégéken, 
amikor a többiek pihenőt kapnak. Élete eddigi legnagyobb élménye az a lehetőség volt, hogy 



idén szeptemberben kijutott Görögországba a junior világbajnokságra, ahol csapatával 6. 
helyezést értek el. Most a válogatottal a Junior Európa-Bajnokság a cél. Bízik benne, hogy 
sikerül kijutni, és mellette az OB1-es csapattal sikereket elérni. Ez a rengeteg feladat, 
leterheltség a család részéről is óriási logisztikát igényel, de nagyon büszkék vagyunk rá, és 
mindent megteszünk, hogy mellette álljunk és segítsük. 
 
 

- Milyen Lilla a hétköznapokban?  
Maczkóné Káldi Zsuzsa: - Egy rendkívül életvidám, kedves 18 éves lány, akinek sok 
lemondással jár ugyan a sportolói élete, de rengeteg barátja van, akikkel ha legtöbbször 
virtuálisan is, de igyekszik kapcsolatot tartani. Most épp a szalagavatójára készül. Az edzések 
nem engedik, hogy a táncpróbákon részt vegyen, de osztályfőnöke segítségével mégis jut neki 
egy epizódszerep, ahol felöltheti ő is a szép fehér ruhát. Addig azonban nagy feladatok várnak 
rá. December első hétvégéjén Hollandiába utazott az Euroliga csoportmérkőzésre csapatával, 
az UVSE-vel (azóta érkezett hír, hogy csoportelsőként jutottak tovább – a szerk.), a következő 
hétvégén pedig a magyar  kupa  döntő mérkőzései várnak rájuk. Szeretne vízilabdázni, amíg 
csak lehet. Titkos vágya az olimpia, de leginkább helytállni, és jól szerepelni azokon a 
meccseken, ahol bizalmat szavaznak neki. Pályaválasztásában is sport közeli hivatások állnak 
a figyelme előterében. Legjobban a sportpszichológia foglalkoztatja, de érdekli a dietetika és 
a gyógypedagógia is. 
 
 

(Kada Erika interjúja; Megjelent a Hunyadivárosi Hírmondó 2017/18. száma 18. oldalán)  

 


