Kacz Dániel – Tánclépésekkel a mechatronikus mérnökség felé
Dani rejtőzködő típus. Leheletnyi mosoly bujkál szája
szegletében, végtelenül udvarias és szerfölött kevés
beszédű. Szó szerint faggatni kell, hogy végre
megtudjuk, milyen eredményes népi táncban,
dzsúdóban, kórustagként, matematikai és fizikai
feladványok megoldójaként. Kitartásunknak hála,
lassanként megtört és még azt is bevallotta, hogy
szereti a kalandregényeket, a vízibiciklit, a családját.
És Jézust.

Kacz Dániel
(fotó: Kontár Juraj)

- Dani, azt mondd meg nekünk, hogy egy aktív mozgást végző, hetente több nap edzésre
járó fiatalember hogyan tud ilyen csendes, szófukar lenni?
-…
- Akkor könnyebbet kérdezünk: hány testvéred van?
- Egy bátyám, egy öcsém és egy húgom van.
- Hány éves a többi Kacz tesó?
- Éva Debóra hét éves és nagyon aranyos, Márk Dárius tizenhárom éves, Dávid bátyám pedig
két évvel idősebb nálam.
- Nem lehet könnyű második
gyereknek lenni. Most már sejtjük,
hogy mindig beléd fojthatták a szót a
testvéreid. Mit csináltál beszéd
helyett?
- Nyolc évet táncoltam a szekszárdi
Bartina Néptánc Egyesületben. A
táncosokkal rengeteg helyre eljutottunk
belföldön és külföldön egyaránt.
Nagyon szép emlékeket őrzök a
fellépésekről.

Dani járatos a modern táncban is

- Nagy elszántságra és kitartásra vall a szüleid és a te részedről is, hogy
Dunaszentgyörgyről jártál be Tolna megye székhelyére népi táncot tanulni.
- Anyukámra hárult a kísérői feladat, ő vitt-hozott bennünket, mert bátyám is táncolt. Nem
csupán táncolni jártam be, hanem a Liszt Ferenc Zeneiskolába is, oda zongorát tanulni.
Táncolni nagyjából öt éves koromtól tanultam, zongorázni pedig másodikos korom óta. S van
még egy kedves elfoglaltságom, a cselgáncs. Ezt a sportágat apukám javasolta, mert ő is
cselgáncsozott és nagyon szerette. Amikor először néztem edzést, nagyon megtetszett, ahogy
dobálták egymást a küzdő felek. Megmondom őszintén, a kislányok voltak a legdurvábbak.
De nem tudtak megfélemlíteni, ott maradtam a teremben, s a Szekszárdi Gemenc Judo
Klubban szép sikereket értem el. Egyéniben kétszer lettem országos harmadik, csapatban
pedig kétszer országos első helyezettek.
- Szépen megedződtél a középiskolában rád váró feladatokra!
- Az általános iskolában kedvenc tantárgyam a matek volt, ezért jöttem ide a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumba, hiszen az iskola jó hírneve széles körben
ismert.
- És úgy gondolod, hogy megkapod a megfelelő felkészítést itt?
- Igen. Emelt matekos csoportban vagyok, illetve már lassan csak voltam, mert az idén
végzek. Matekkal és másik kedvencemmel, fizikával szeretnék továbbtanulni. Csötönyi Nóra
tanárnő és Wiandt Péter tanár úr mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbbet tudjak és
hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból. Jó edzés a versenyekre járás. Gimnáziumi
éveim alatt több-kevesebb sikerrel vettem a megmérettetéseket. A megyei vetélkedőket nem
is tudom összeszámolni, annyi volt.
- Csak azokat említsd, amiket megnyertél!
- Többször lettem első a Kenguru Matematika Versenyen és a Zrínyi Ilona Matematika
Versenyen. Az elmúlt esztendőben megnyertem a Szilárd Leó Fizika Versenyt is.
- Nézzük az országos eredményeket!
- Két alkalommal harmadik helyezést értem el a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen.
Tavaly második fordulós voltam a matematika és fizika OKTV-n, az országos középiskolai
tanulmányi versenyen. Szintén 2013-ban részt vettem a Vermes Miklós Nemzetközi Fizika
Versenyen, ahonnan a második helyet hoztam el.
- Nem kis teher és nyomás van rajtatok, versenyre készülőkön. Mivel kapcsolódsz ki?
- Sok mindennel. A sport megmaradt. Csak most nem dzsúdózom, hanem szertornázom. A
cselgáncs egyébként remek alapot adott ehhez. Scheidler Géza tanár urak foglalkozik velem.
Mind közül talán a nyújtót szeretem a legjobban. Szertornából kétszer lettem egyéni megyei
második és többször csoportos megyei bajnok.
- A zene, a tánc aktív művelése nem hiányzik?
- Hiányzik, persze. Ha nem is úgy, mint régebben, a zene most is az életem része.
Kilencedikben csatlakoztam az iskola kórusához; tenor vagyok. Nagyon szeretem a próbák

hangulatát. Ez egy nagy,
de összetartó közösség.
Stargl Szilvia tanárnő tartja
össze a csapatot és
vezényli
sikeres
útra.
Legutóbb arany minősítést
kaptunk
a
keszthelyi
Helikon
Ünnepségek
Középiskolai
művészeti
versenyén. Ez a dunántúli
középiskolák legnagyobb
kulturális és művészeti
eseménye.

Kacz Dani hű maradt a zongorához
Tizennyolc kategóriában több ezer diák nevez. Mindig nagy élmény részt venni ezen. Az
iskolai rendezvényeken továbbra is szívesen zongorázok.
- Örülünk, hogy menet közben megoldódott a nyelved. Akkor talán azt is elárulod, hogy
milyen hivatást választottál magadnak.
- Konkrét elképzelésem van: mechatronikus mérnök szeretnék lenni, a Budapesti Műszaki
Egyetemen szeretnék tanulni. A diplomám megszerzése után szeretnék visszajönni és Pakson
az atomerőműben dolgozni, ahol édesapám is, ő elektrikus ott.
- Tényleg nagyon céltudatos vagy. Kívánjuk, hogy teljesüljön az álmod! Csekélyke
szabadidődet mivel töltöd ki?
- Az iskolában és a kollégiumban tényleg nincs sok üresjárat, tanulok, próbákra és edzésekre
járok, amiket eléggé kedvelek. Szeretem, ha együtt van a család. Társasozni is leülünk néha.
Egyik kedvencünk a Gazdálkodj okosan!
- Talán csak a tiéd, tekintve matekos sikereidet.
- Nem mindig megyek vele sokra… Szinte mindig, nyáron és télen is, ha csak tehetjük, együtt
töltjük a vakációt és a szünidőt. A Balatonon nagyokat lubickolunk és vízibiciklizünk.
Ausztriában és Franciaországban is voltunk már síelni.
- Látjuk, gyűjtögeted az élményeket. A tárgyakat is így gyűjtöd? Megvan még
gyermekkorod macija vagy motorkája?
- Á, azok nincsenek. Nem tartottam meg a gyermekkori játékaimat.
- Az iskolában, a kollégiumban körbevesznek tanárok, diáktársak, ott nehéz elvonulni.
Odahaza nagy család vár. Tudsz azért kicsit egyedül lenni?
- Otthon inkább megoldható.
- Akkor mivel foglalod el magad?

- Többnyire olvasok. A legtöbb műfajt kedvelem, főleg a kalandregényeket.
- No, ezzel megleptél bennünket!
- Erre nem tudok mit mondani… Csak azt, hogy a számítógépes játékokat is szeretem.
- A kalandregény és ez – érdekes párosítás. Sok mindent elmond rólad… No, de mi is
készültünk valami meglepővel. Tudjuk, hogy az óvodai jeled a cseresznye volt.
Utánanéztünk, hogy van-e valami jelentése. A cseresznyefának van. A japán kultuszról
már hallottál, most nem azt mondjuk el neked. Szóval a szív fájának is hívják a
cseresznyefát. Gyümölcse megédesíti az életet, kérge gyógyítja a torkot, oldja a
feszültséget és a stresszt. A cseresznyefa nyerő helyzetbe hoz téged; tölts minél több időt
cseresznyefák közelében! Ha már segítségről beszélünk, van esetleg valamilyen kabalád,
amit viszel a vizsgákra, versenyekre, ami segít neked?
- Nincs kabalám. Hitem van.
Gyakorló vallásos családban nőttem
fel, élő a hitem, ez megfelelő
támaszt nyújt minden helyzetben.
- És
van?

példaképed? Példaképed

- Igen, az van.
- Ki ő?
- Jézus.

Dani szerető családja körében
- Dani! Köszönjük szépen a beszélgetést! Kívánunk megérdemelt sikereket további
pályafutásod során!

Nagy Alexandra és Jakab Viola

