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Gábor idős szüleivel és nővérével nevelkedett, édesanyja nemrég súlyos betegségből épült fel, a 

szülők az elmúlt évek alatt maximálisan támogatták Gábort, együttműködőek voltak az 

Alapítvánnyal.  

2006-ban került be az Alapítvány Életút Programjába, a Pécs 1-es csoport tagjaként. Általános 

iskolai tanulmányait Pécsett az Anikó Utcai Általános Iskolában végezte, majd a PTE Babits Mihály 

Gyakorló Gimnázium emelt óraszámú német tagozatán érettségizett. 2015-ben felvételt nyert a PTE 

Közgazdaságtudományi Karára, turizmus-vendéglátás szakirányra, ahol várhatóan 2019 elején 

szerzi meg első diplomáját. Záróvizsgájára jeles minősítést kapott, emellett kereskedelem és 

marketing szakon első évét végzi. Tanulmányai mellett a PTE PEAC kézilabda csapatának aktív 

tagja. 2017-ben és 2018-ban az OTP Travel Kft. budapesti központjában töltötte szakmai 

gyakorlatát, ahol szakmai tudásáról, illetve felkészültségéről kiválóan tett tanúbizonyságot. Két 

alkalommal érdemelte ki a PTE Közgazdaságtudományi Karának Alma Mater ösztöndíját, az 

intézményben egyedüliként. A XXXIV. Tudományos Diákköri Konferencián pályamunkájával a 

legjobbnak bizonyult, összesítésben szekció másodikként bejutott az országos döntőbe, egy 

intézményi tudományos-kutatói ösztöndíjat is elnyert. Az Alapítvány tanulmányi ösztöndíjasa a 

legmagasabb kategóriában. 2013-2017-ig a Gyermekparlament elnöki tisztségét töltötte be, ezen idő 

alatt a rá bízott feladatokat a legmagasabb fokon, precízen látta el, bátran kezdeményezett újításokat, 

melyekkel igyekezett az alapítványi életet színesebbé tenni, pl: csoporténeklési verseny életre 

hívása. Jelenleg a Pécsen tanuló egyetemistákat fogja össze, szervezi a közös találkozóikat. Az 

Alapítvány Alumni programjának ötletgazdája, kidolgozásában aktívan részt vesz. 

Az Életút Program során megszerezte az ECDL bizonyítványt, angol közgazdasági szakirányú 

idegennyelvi szaknyelvvizsgát és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett. Gáborra csoporttársai 

felnéznek, tisztelik, szeretik, elismerik teljesítményét. Tisztelettudó, udvarias, ambiciózus, 

szorgalmas, minden körülmények között lehet rá számítani. Jövőjével kapcsolatosan megfontolt, 

magabiztosan halad céljai felé. Nagyon jó kapcsolatteremtő és szervezőkészséggel rendelkezik, 

ugyanakkor nagyon érzékeny személyiség. Fontosnak tartja az Alapítványhoz való tartozást, büszke 

arra, hogy „csányis”, közösségi munkája alapítványi szinten kiemelkedő, minden korosztállyal 

megtalálja a közös hangot.  

Lelkiismeretes munkájára minden mentor és bármelyik csoport számíthat. Az Alapítványhoz való 

hozzáállása, magatartása, tenni akarása, szociális érzékenysége példaértékű lehet fiatalabb társai 

számára. Fontosnak tartja, hogy minél többet vissza adjon az Alapítványnak azért a rengeteg 

támogatásért, amit kapott. Minden mentor büszke lenne rá, ha a csoportja tagja lenne. 

 


