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997. augusztus'l9., Tatabánya
Elmondása szerint egykori óvodástársának köszönhetően
ismerkedett meg a vívással. A tatabányai fiú több sportággal alapozta meg pályafutását, Úszott, attetizált, teniszezett - példaképe Rafael Nadal
teniszező' A mallorcai zsenihez hasonlóan
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