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Kovacs Kati:
Or6kbefogadott egy macska benhiinket

Kotidcs Katit sok minden foglalkoztatia. I.6teleme az 6nekl6s, sportrajong6 6s allatbarat. Azt
mondta, a pandemia alatt egy-Let h6napig j6l viselte a bezaltsagot, de azfan egyre nehezebben
ment a dolog. Nydron v6gre djra elindulhatott tum6zhi, mi RIsszallason talaroztunk 6s besz6l-
gettiinkveletinnepifellep6sealkalmaval.Azorszaridrds6sszelisfolytat6dik.Ahepszerd6nekes-
n6 hamarosan a 42. Halasi Sztireti Fesztival sztirvendege lesz. A foteri nagyszinpadon szeptem-
ber 12-en 18 6rakor ad koncertet zenekaraval, sok-sok slagerrel.

1  Az  elmfl±  6uekben  ouz  eddig  kia-
dalan   fieho6ldeidet,    a   kisleTneze-
id  dalalt,  sot  m6g  cuz  cmgol  nyel-
ufi     srfumohat     is     meeddeutett€k
CD-lemezeken.    Hogyan   fogadind
ezt a most mar taltiesnek rrndha±6
ha.nghordoz6-gyqiftem6nyt?

- Ennek az a t6rtenete, hogy az em-

ber srinte moccanni se tudna rajon-

96k n6lk{il, inert ezt is tk talaltalc ki.
A rajong6im k6z6tt kett6 is van olyan,
aldk mar feln6ttek - az eg)rik profesz-
szor doktor, a mdsik rektor - ds olyan
anyagokat talalnak meg,  amikeffl n6-
hanemistudok.Megszereztekp6ldiul
Japinb6l a japan nyeNI felvctelemet,
6s megvan nddk DVD-n az eg)rik fil-
mem franciaorszict kiaddsban, Ezek-
r4lsemmitnemtudtan.Vannckolyan
felv6telek is, amelyekct megmutathak
a rajong6k,  6s azt mondom, hallom,
hogy az 6n hangom, de nem is eml6k-
szem ra. Mondjulb kevds ilyen van, de
el6fordul egy hosszd palyafutds alatt.
Az id6 mtldsival elfflejt6dnek dalok,
vagy az6rt,  inert thlsigosan  specialis
volt, vagy az6rt, inert nem nagyon jar-

szottuk. Ezek ran is az tijdousis ere-

j6velhatnak.
IHosszabbideignemlehetettkoncer-
tezriavi:rushdyzctwiatt.Hngyantelt
az az id6szck?

iITit6  fiefuctdeket.  Gondalom,  nehed
stncsrnegmindegyik.Gyftytedmagad
egydiialdnhanglndoz6n?
-  Nem,  nem  vagyok  g)rifts,  ez6rt

nem voltck meg a felv6telek, de Idles
rajong6im d6rtek, kiadatfak ezt a par
CD-t,dgyhogyteljesakonekti6.frde-
kes viszont - ez a japan feivctelem ds
atoki6iolimpiakapcsinjutotteszem-
be -, hogy 6n jatam a Nippon Bud6-
kan  sportcsamckban,  6s  azt  6nekel-
tem: Van j6 minden rosszban.  Ezzel
a  dallal versenyeztem,  Magyarorsza-

gotkepviseltem.Enugyanottverseng-
tem,  allot a magyar sportol6ink vcr-
senyeztek.  Nagyon  furcsa  6rz6s  volt,
megdobbantasrivem,milyenkez6saz
orszagun]¢ kez6s a csapat, a mtltunk
Akalhogyhezztik,azene6sasportegy
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- Vagy nem 6rtem fa, vagy thlsiso-

san ri6rtiink a korlatozisok, a pande-
mia ideje alatt. Akkor faj6ttem, hogy
azemberegy-keth6napigj61viselteezt
abezdrtsisot,deaztindteltegyid6,6s
egyrenehezebbenmentadolog.
I  Emlitetted  a  ritkas6gcknak  sz6-

kicsit hasohlit, valaliogy rokoulelkek,
azt hiszem. A zene is a sporttal egyiitt
az6rt nagy 6Iifegyelmet,  odaadist  6s
elszintsagot ig6nyel.  Sckffle bultat6
van.Amigegysportol6eljutoda,hogy
tweheti az 6met,  addig nagyon so-
kat kell ]dizdenie, tanulni, lemondani
bimirdl RasouszAq/ vilcto7. nyflt-
viri dsz6 mondta, hogy fel 3-kor kelt,
hajnali  3-kor reggelizett, hogy korfu
fudjon dszni, ne legyen kdsibb meleg
a viz, inert abban nem tudnck j6 tel-
jesitm6nyt nytitani. Micsoda 6nfelfl-
dozds kell ahhoz, hogy valald egyalta-
lit eljusson oda,  hogy versenyechet.
Arr6l  nem  is  sz6lva,  hogy  a  csalad-
r6l le hell  mondaniuk hosszd h6na-

pokra. Mindent a c61 6rdekeben. Na-
gyonnagyelismerdsrem6lt6emberek,
aldkittegyfltalinelindultalkyr6sztvet-

tek. Ha b6vitem a kilt, alckor azok is,
aldk ezt lehet6v6 tett6k. Nagyon sokat
kell  mindenkinek ldizdeni,  hogy v6-

gtilisj6jj6negyarany-,egyeztist-,egy
bronz6rem.
I  Kbeetted az ottmpin esemdryeit a
felt6p6seknekett?

- Persze, 6jjel-nappal ndztem, hogy-

ne, ez termdszetes. Mindenfele spor-
tot,  amit  6jszalra  kezvetitenek,  k6z-
tiikatenisztis,n6zem.Nysvinakkor,
amikor  nines  dolgom.  Sportrajong6
vagyok.  6r6kbefogadott  egy  macs-
ka benntinket, 6s a cica, ald stikct, 6j-

jel-nappalnyivogminderfert.Hanem
latbermtinket,akkorkets6gbevanes-
ve,dsnemhagyaludni.Kettenrfeztiik
az olimpiat is. A cica is alland6an ve-
lem volt. Egy6bkent se hagyott voha
aludni, de hat igy sz6p az 61et, az al-
latokat szeretni kell. Ald nem szere-
ti az allatokat, az nem is tudja, hogy
mitveszit.Azanatnakugyanolyanlel-
ke van, mint nedinl¢ csak misk6pp
fejezi ki  magat. Van,  amikor solckal
haldsabb;  van,  amikor  halitlan.  A
k6my6k 6sszes kiscichja mar odajal,
amikor meg6rkeztink,  mindend k6-
vetel6rikegykicsit,hogyadjalnekthk
6telt.  Szerencs6s  helyzetben vagyok,
inert a szomsz6dom srint6n anatba-
rat. Azt hiszem, hat vagy nyolc cichja
van,tigyhogyormanidej6nnek,innen
odanermek. 6 megszallott allatbaral,
de ez is tiszteletrem6lt6, inert menti
az anatokat. Ha lit egy s6riilt vagy el-
veszett anatot, akkor megpr6bal gaz-
tit keresni neki. Nagyon sok j6 em-
bervan.
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