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Ismét egy különleges számot tarthatnak a kezük-
ben, kedves Olvasóink. A tervek szerint sokkal ko-
rábban megjelent volna ez a lapszám, ám a koro-

navírus-járvány felülírta a terveket. Természetesen 
igazodunk az élethez, így ismét aktuális események-
kel, történetekkel foglalkozunk.

Véget ért a női kosárlabda-bajnokság, mely jól 
sikerült az UNI Győr MÉLY-ÚT számára, hiszen 
a harmadik helyet szerezte meg. Fűzy 
András klubelnök értékelésében el-
mondta: Maradnak a kikövezett úton.

Az egyetemi kosárlabda-bajnok-
ság négyes döntőjét is itt rendezték, 
a Széchenyi-egyetem Mogaaccal 
közös fi úcsapata megnyerte a baj-
nokságot, a SZESE lánygárdája 
bronzérmes lett. Utóbbi csapatban 
kapott helyet az első csapat keretéhez 
tartozó és több NB I-es mérkőzésen pályá-
ra lépő Rozmán Lilla, aki a Két sorozatban is har-
madik helyről beszélt.

Az előző szezonban szinte teljes egészében üres 
lelátók előtt játszottak a csapatok a korlátozások 
miatt, a kosarasok a tervek szerint a visszatérés 
után Egész estés kikapcsolódást, nem csak kosár-
labdát ígérnek.

A város sportvezetésében is változás történt, 
Radnóti Ákos alpolgármester felügyeli a sportot, a 

politikus lapunknak adott interjújában arról beszélt, 
hogy a sport terén Élen jár a példamutatásban is.

Hamarosan új vízi élményparkkal gazdagodik 
Győr, a beruházásról és arról, hogy Elkezdődött az 
építkezés, Simon Róbert Balázs országgyűlési kép-
viselő számolt be.

Ősztől új csapata lesz az élvonalban a városnak, 
a Győri VSE női vízilabdázói harcolták ki az ob 

I-es tagságot, ezzel A piramis csúcsa is el-
készült.

Priskin Tamás, a WKW ETO FC 
Győr NB II-es labdarúgócsapatának 
támadója, csapatkapitánya pálya-
futásáról beszélt, elmesélte, ho-
gyan jutott Révkomáromból a leg-

jobbak közé.
Új igazgatója van a Győri Nemzeti 

Színháznak. Bakos-Kiss Gábor A szín-
házcsinálás győri csapatjátékába avatja be 

olvasóinkat.
Állandó szerzőnk, Tőrös Balázs, alias @bazska, 

azt próbálja megfejteni, hogy a sportolók között Ki 
minden idők legjobbja?

Végezetül pedig azt is megtudhatják, milyen is 
volt a Karantén egy tinédzser szemével.

Bízunk benne, ismét tartalmas újsággal tudunk 
kedveskedni Olvasóinknak.

Jó szórakozást kíván a Szerkesztőség

Kellemes nyári olvasást!

»  PLAY IN GYŐR, az UNI Győr magazinja » MEGJELENÉS: negyedévente 
»  MUNKATÁRSAK: Béki Gábor, ifj. Fűzy András, Hay Tamás, Huszár Gábor, Johannes Gertrúd, Krizsán Csaba, 

Mohay Gábor, Mohai Dominik, Szabó Gábor, Tőrös Balázs 
» NYOMTATÁS: Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. » FELELŐS VEZETŐ: Radek József 

I M P R E S S Z U M

„A koronavírus-
járvány felülírta a ter-

veinket, de igazodva az 
élethez, aktuális esemé-

nyekkel, történetekkel 
foglalkozunk.”
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vagyunk, az elért eredmény most jó, ezt meg kell 
ünnepelni, ami meg is történt, de már egy új fejezet 
nyílt. Azon dolgozunk már jó ideje, hogy ez a 
fejlődés ne törjön meg” – tette hozzá 
Fűzy András.

„Az idei keret alapja, koncepciója 
megmarad, nem rohanunk fejetle-
nül előre. Kockázatos igazolás, 
amire sem anyagilag, sem szak-
mailag még nem állunk készen, 
nem lesz. Azon az úton kell tovább-
lépdesni, amelyiken elindultunk. Lé-
nyeges, hogy innen nem szabad kite-
kinteni, nekünk nem azt kell nézni, hogy az 
ellenfelek kiket igazolnak, hogyan alakulnak át, 

hanem csak arra fókuszálni, hogy minél több ma-
gyarnak tudjunk minőségi játékpercet és képzést 

adni, és így legyünk eredményesebbek hazai, 
valamint nemzetközi szinten” – fogal-

mazott a klub első embere.
Ha már a nemzetközi porond 

szóba került, érdemes kitérni a ku-
paszereplésekre.

„Nincs mit szépíteni, a két kupá-
ban nem vettük az akadályokat. Itt 

mutatkozott meg, hogy nem álltak 
arra készen a játékosok – még azok 

sem, akik a bajnoktól érkeztek –, hogy 
kiélezett helyzetben a maguk javára fordít-

sanak egy-egy mérkőzést. A bajnokság előreme-

Maradnak a kikövezett úton

Ha mindent mérlegre teszünk, akkor azt gon-
dolom, sikeres évet zártunk. Valóban elin-
dultunk egy úton, a klubot meghatározott 

koncepció mellett szeretnénk továbbépíteni, és 
amit képviselünk, annak úgy látjuk, jó volt a fogad-
tatása a közvéleményben. Nem lenne igaz, ha azt 
mondanám, az eredményesség közömbös szá-
munkra, de nem ez a legfontosabb – kezdte Fűzy 
András, az UNI Győr MÉLY-ÚT elnöke. – Sokkal 
lényegesebb, hogy olyan szakmai háttere legyen a 
csapatnak, mely minden évben lehetőséget ad 
arra, hogy az érmes helyekért versenyben legyünk. 
De nem adjuk fel az elveinket, nem szeretnénk el-
veszíteni az arculatunkat.”

A klubvezető hosszú évek tapasztalata alapján 
mondja: a stabilitás, a folyamatos fejlődés felé 
nyitottság általában eredményességgel párosul.

„Nem nyom bennünket agyon egy ilyen teher, 
hiszen csapatunk egy-két évtől eltekintve általában 
a dobogóért küzd. Mindenki tisztában van vele, 
hogy ha győri kosárlabdáról van szó, akkor az or-
szág egyik élcsapatáról beszélhetünk. Minden já-

tékos, aki ide igazol, tudja, hogy vannak elvárások, 
és nem kizárólag a klub, hanem a közvélemény ré-
széről is. Ha egy kicsit is gyengébben szerepel a 
csapat, akkor jönnek a kritikák – teszem hozzá, jo-
gosan. Szerencsére most ebből szinte alig jutott, a 
bajnokság végével elégedettek lehetünk. Ugyanak-
kor nem dőlünk hátra, mert a versenysportban ilyet 
nem szabad csinálni. Nyilván ez a helyzet, amiben 

Az Európa-kupában nagyot harcoltak a győriek, de végül nem jutottak tovább a csoportból

Fűzy András szerint mindent mérlegelve 
sikeres évet zárt a klub

»

Új úton indult el az UNI Győr MÉLY-ÚT csapata a szezonban. 
A klubvezetés úgy döntött, hogy a csapatban kiemelt szerepet 

kapjanak a fiatal magyar játékosok. Ehhez vezetőedzőként 
újonc, ám játékosmúltja miatt kiemelkedő egyéniséget, Iványi 

Dalmát nyerték meg a zöld-fehérek. Az első közös év 
remekül sikerült, hiszen a bajnokságban harmadik lett 

a csapat, a Magyar Kupában és a nemzetközi porondon vi-
szont maradt hiányérzet a győriekben. Ennek ellenére 

az összkép pozitív, és nem is változtatna a koncepción a klub.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

„

„Nem dőlünk hátra, 
(…) az elért eredmény 
most jó, ezt meg kell 

ünnepelni, de már egy új 
fejezet nyílt.“
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élvonalbeli focicsapatunk, a nőknél is, most jutottak 
fel a legmagasabb osztályba a női vízilabdások, az 
egyéni sportokban is kiemelkedő sportolóink van-
nak, így magasan van a léc, de azt gondo-
lom, idei teljesítményünkkel a győri 
sportéleten belül is szép eredményt 
értünk el. Összességében azt kell 
mondanom, Győrnek komoly sport-
hagyománya van, a kultúrában is 
kimagasló értéket képvisel, gondol-
junk csak a színházra, a fi lharmoni-
kusokra, a balettra vagy a bábszín-
házra. Minden egyes közösség 
színesíti a város közéletét, viszi a jó hírét. 
A legfontosabbnak azt tartom, hogy itt va-
gyunk, játékosan éljük az életünket, közben értéket 
próbálunk teremteni. Így foglalhatnám össze a Play 
in Győr-életérzést. Nekünk ebben a kavalkádban kell 
megtalálni a nézőinket. Természetesen ehhez jó 

eredmény, élvezhető teljesítmény kell, de ezeket el 
kell juttatni a közvéleményhez. Meggyőződésem, 

hogy sok potenciális néző van, hiszen a labdarú-
gás után a világ egyik legnépszerűbb, legel-

terjedtebb sportágáról beszélünk, az 
amerikai ligák komoly marketingér-

tékkel bírnak. Nekünk azt a célcso-
portot kell tudnunk megszólítani, 
amelyik a legfogékonyabb erre. 
Hosszú éveken át népszerű volt 
Győrben is a streetballfesztivál, ám 

ez az elmúlt időszakban, még a jár-
vány előtt elkopott, pedig ebből a játék-

ból kinőtt egy olimpiai sportág. Éppen 
ezért arra kell törekedni, hogy a kosárlabdát 

visszavigyük az utcára, a modern grundokra, mert 
ezzel a szurkolói bázis nőhet. Ha ebben tudunk elő-
relépni, az nagyot lendíthet a sportág még jobb be-
ágyazódásán” – mondta végezetül Fűzy András. 

netelével ez azért sokat változott, de éppen a győri 
buborékban rendezett nemzetközi kupa is azt iga-
zolta, hogy az érési folyamat rövid volt, az elmaradt 
meccsek sok pluszt adhattak volna ezeknek a játé-
kosoknak, ahogyan a Magyar Kupában is, ahol az 
első meccsen búcsúztunk. Ismét hangsúlyozom, 
ezen nem kesergünk, hanem azon dolgozunk már 
szinte a szezon vége óta, hogy ezeket a hiányokat 
pótoljuk, javítsuk. Szóval nem lesz a nyár sem tét-
len, de természetesen megérdemelt pihenés is jut 
a játékosoknak” – mondta Fűzy András.

Az Európa-kupa-buborékkal kapcsolatban így 
fogalmazott a sportvezető: „A sportdiplomácia 
szempontjából nagy dolog volt, de sajnos Győr la-
kosságához nem tudott eljutni. Olyan időszakban 
volt, amikor a legnagyobb volt a zárlat, ráadásul az 
időjárás miatt sem volt mozgás a városban. A té-

vében ugyan lehetett követni a találkozókat, de az 
nem tudott olyan érzést kelteni, mintha ott lehettek 
volna a lelátón a nézők. Nagyon kevés idő, talán 
két-három hét volt az egész szervezésére, és ami 
nagy öröm, hogy egyetlen új fertőzés sem volt, 
amiben mindenki munkája benne volt. Megmutat-
tuk, hogy ez egy kiváló közösség, a polgármester-
től az egyetemvezetésen át mindenki oda tudott 
állni a rendezvény mögé. Persze ebben azért van 
tapasztalata a városnak, hiszen jó néhány sportág-
ban, több nagy hazai és nemzetközi eseménynek 
volt már házigazdája Győr.”

Fűzy Andrással arról is beszéltünk, hogy a győri 
női kosárlabdacsapat hol helyezkedik el a város 
sportpalettáján.

„Erős mezőnyben kell helytállnunk, hiszen itt ját-
szik a világ egyik legjobb női kézilabdacsapata, van 

„A legfontosabbnak 
azt tartom, hogy itt va-

gyunk, játékosan éljük az 
életünket, közben értéket 

próbálunk teremteni.“

Weninger Virág a bajnoktól érkezett a győriekhez és kulcsemberré vált

A DVTK ellen két meccs alatt szerezték meg a bajnoki bronzérmet Török Ágnesék
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Élen jár a példamutatásban is

–  Új feladatot kapott a közelmúltban, ami azon-
ban nem idegen öntől.

– Valóban nem az, mert bár versenyszerűen 
soha nem sportoltam, éppen amikor polgármes-
ter úr megbízott ezzel a feladattal, végiggondol-
tam, hogy mennyi sportágban mozgok ott-
honosan, mennyit kipróbáltam már, és 
mennyi, amit még a mai napig is 
űzök amatőr-, hobbiszinten. Amit 
kicsit sajnálok, hogy mikor fi atal 
voltam, teljesen mások voltak a 
lehetőségek. Iskolában salakos 
pályán fociztunk, az udvaron beto-
nos pályán kosaraztunk, fapalán-
kokra, s mégis jól éreztük magunkat, 
de ma már sokkal könnyebb több 
sportot kipróbálni. Egy sítábor komoly ku-
riózumnak számított a rendszerváltás előtt, de a 
Kálvária utcai iskolában, ahova jártam, már akkor 
rendszeresen szerveztek ilyen utakat, így a nyolc-
vanas évek közepén megtanultam síelni is. Tu-
dom, leginkább ma már a snowboard a „trendi”, 
de akkor mi örültünk, ha kaptunk egy lécet és ba-
kancsot, és Szlovákiában maximum síeltünk. 

Vagy még a nyúli sípályára is kimentünk, ahol egy 
magunkra akasztható kampós felvonó húzott fel 
bennünket, és a pályát mi tapostuk le, nem gépek. 
Ez ma már elképzelhetetlen. A kosárlabdának is 
volt hagyománya a suliban, pedig akkor még nem 

is volt meg az új csarnok, de elég aktív kosa-
rasélet volt. Szóval nem unatkoztam, és 

a sport szeretete ott ragadt rám. Gye-
rekként amúgy is könnyebb min-
dent megtanulni, örülök, hogy eze-
ket a lehetőségeket kihasználtam, 
és erre tudok buzdítani minden fi -
atalt, de alapvetően a mozgást so-

sem késő elkezdeni.

–  Közösségi oldalain is sűrűn posztol a 
sporttevékenységeiről. Inspirációnak 
szánja ezeket a bejegyzéseket?

– Egyértelműen igen, hiszen a Facebookon 
például tízezer követőm van, nekik felelősséggel 
tartozom, ráadásul most, hogy a sportért felelős 
alpolgármester lettem, hitelesnek is kell lennem, 
azt pedig csak úgy tudok, ha megmutatom, hogy 
otthonosan mozgok a sportban.

Pár hete Radnóti Ákos alpolgármestert bízta meg 
dr. Dézsi Csaba András polgármester a sport felügyeletével. 

A városvezetőt kicsit másként próbáljuk bemutatni, a sporttal 
való kapcsolatáról, a festészetről és a főzésről is kérdeztük, 

mert sokan talán nem is tudják, hogy kisgyerek kora óta 
mindig űzött valamilyen sportágat, de az utóbbi két 

tevékenység is a hobbijává vált az elmúlt évek során.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

„A Facebookon 
tízezer követőm van, 
nekik felelősséggel 

tartozom, ráadásul (…), 
hitelesnek is kell 

lennem.“

»
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élen járunk hazánkban. Az idei elosztást örököl-
tem, elképzelhető, hogy jövőre lesznek változások 
ebben. Komoly létesítmények épültek és újultak 
meg a közelmúltban, gondolok itt többek között 
az Olimpiai Sportparkra, az Aqua Sportközpontra, 
az Audi Aréna Győrre, a Magvassy-csarnokra, a 
Nemak Jégcsarnokra. Ami az amatőröket illeti, 
ott is erőteljes javulás történt az elmúlt bő egy év-
tizedben. Adyváros képviselőjeként én mindig ki-
emelt ügyként kezeltem, hogy kulturált körülmé-
nyeket teremtsünk a lakóknak. A Barátság 
Sportpark szívügyem, folyamatosak a fejleszté-
sek. Van kültéri fi tneszparkrész, az első teqball-
asztalt is itt raktuk le, a pingpongasztalok számát 
megdupláztuk, a játszótér kibővült – vidéken 
elsőként – a mozgássérültek számára. 
Az adyvárosi tó mellett rekortánborí-
tású pálya épült ivókúttal, illemhely-
lyel, esti megvilágítással. A Móra- 
iskola közelében egy kihaszná-
latlan területen kültéri kosárlabda-
pálya valósult meg az országos 
szövetség segítségével. Azt gon-
dolom, ez a körzet méltán érdemel-
te ki a legsportosabb városrész címet, 
és további terveim vannak, természete-
sen a város többi részén is. Itt azért meg kell 
jegyeznem, hogy ezek a pályák, eszközök ingye-
nesen vehetők igénybe, ami óriási segítség annak, 
aki szeretne mozogni és nem tudna rá annyit ál-
dozni.

–  Nem csak a sportban jeleskedik, gyakran oszt 
meg fotókat arról, hogy éppen mit főzött. Ez a 
hobbi honnan jött?

– Azért annyira gyakran nem, mert időigénye-
sebb gyakran, éppen ezért ha neki is látok, akkor 
viszonylag valami gyors, egyszerű, de egészsé-
ges ételt főzök magamnak. Egyébként ez is régről 
gyökeredzik, a nagymamámtól, anyukámtól les-
tem el trükköket, egy ünnepi készülődésben min-
dig szívesen vettem részt, így a konyhában is elég 
otthonosan mozgok.

– Ahogyan a festővászon előtt is…

– Így van. Talán meglepő, de a festészettel 
csak pár éve kezdtem foglalkozni. Autodidakta 
módon tanultam meg, szeretek új dolgokba bele-
vágni. A magam stílusában festek, talán a geo-
metrikus stílus a legpontosabb kifejezés. De ins-
tallációkat is csinálok. Igyekszem új, egyedi 
dolgokat kitalálni, ami számomra fontos, hogy vi-
szonylag sokszínű legyen az alkotás, mert én is 
sokszínűen szeretem megélni a dolgokat, esemé-
nyeket. Nagyon örülök egyébként, hogy már volt 
kiállításom, például a hazai abszurd humor jeles 
alakjával, Galla Miklóssal közösen, aki szintén 
fest. Jó volt a fogadtatás, tervben van, hogy lesz 
folytatás.

–  Nehéz egy éven vagyunk túl a korona-
vírus-járvány miatt. Ezt az időszakot 

hogyan élte meg?
– Úgy érzem, jól, teljesen össz-

hangban voltam és vagyok ma-
gammal. A sport, a főzés, a festé-
szet, egy kis kertészkedés nekem 

elég kikapcsolódást és feltöltődést 
jelent a sok munka mellett. Nem 

éreztem azt, hogy be vagyok zárva a 
négy fal közé, nem estem kétségbe, hogy 

nem lehet például moziba járni, éttermekben 
enni vagy utazgatni. Ezekkel a tevékenységekkel 
testileg és lelkileg is karban tudtam magam tarta-
ni. Olyannyira, hogy egy fi tt-diétás életmódnak kö-
szönhetően az elmúlt időszakban nyolc kilót lead-
tam. Nem mintha túlsúlyos lettem volna, de így 
érzem magam most jó erőben, ráadásul ebben is 
fontos a példamutatás. A posztok alatt a hozzá-
szólásokban látom, hogy sokan kíváncsiak a ho-
gyanra, így a már említett tízezer követő közül, ha 
csak ötven vagy száz emberre hatással tudok len-
ni, már érdemes volt erről beszélni, posztolni. Én 
azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg a cél-
ját, és kezdjen el egészségesebben, tudatosab-
ban élni, táplálkozni, és lehetőleg kezdjen el mo-
zogni, hiszen erre nagyobb befektetés nélkül van 
lehetőség Győrben. A jövőben pedig azon dolgo-
zunk, hogy ezeket a lehetőségeket tovább széle-
sítsük. 

–  Jelenleg mit sportol rendszeresen, illetve az 
újak közül mit szeretne kipróbálni?

– Amatőr teniszversenyeken a mai napig elin-
dulok, nagyon szeretek teniszezni, bár annak ide-
jén ez is elég kuriózumnak számított, jóval keve-
sebb volt a pálya, komolyabban végül nem 
teniszeztem, amit kicsit sajnálok is, mivel úgy ér-
zem, itt jelentősebben is tudtam volna eredmé-
nyeket elérni. Emellett ha egy kosárpályára kerü-
lök, mindig késztetést érzek, hogy a palánkra 
dobáljak, ahogyan az asztaliteniszt is szívesen 
játszom, ha lehetőségem adódik rá. Mindig szere-
tek új dolgokkal megismerkedni, így például tavaly 
a vízisít próbáltam ki, most pedig a wakeboarddal 
kacérkodom, idén megpróbálom azt is, és a ször-

fözést is tervezem. Nyaranta sűrűn járok a Bala-
tonra, ahol evezni szoktam. De tavaly újra nekiáll-
tam horgászni is, az is klassz sport- és 
kikapcsolódási lehetőség. Szóval nem unatko-
zom.

–  Mit gondol, Győr mennyire áll jól sportolási le-
hetőségekkel?

– Két részre kell osztani a város sportját. Egyik 
oldalról ott vannak a profi  egyesületek az utánpót-
lásukkal, a másikról viszont az amatőr sportolók-
ra is nagy fi gyelmet kell fordítani. Ami az előbbit 
illeti, noha a koronavírus-járvány hatással volt a 
sportköltségvetésre, több mint  hatszázmillió fo-
rintot fordítunk a sportra, ezzel az összeggel is 

„Ha egy kosárpályára 
kerülök, mindig 

késztetést érzek, hogy 
a palánkra dobáljak.“

P L A Y  I N  G Y Ő R10
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Két sorozatban is 
harmadik hely

Hogy mit érzett Lilla, mikor megtudta, hogy 
mehet a felnőttekhez?

„Nagyon boldog voltam, a lehető legjobb visz-
szajelzés és megtiszteltetés volt számomra. Iz-
gultam is, hogy a sérülés után meg tudjam állni a 
helyem. Szerencsére a vezetőedző, Iványi Dalma 
is sokat segít. Ő is irányító, mint én, ebből adódó-
an rengeteget tudok tanulni tőle. Sok tanáccsal lát 
el, egyszerre javít és meglátja a pozitív dolgokat, 

amelyekért sokat dicsér” – mondta Lilla, aki 
egyébként a kezdetektől irányítóként szerepel, 
ezen a poszton érzi a legjobban magát.

Az anyuka azzal egészítette ki Lilla szavait, 
hogy természetesen nemcsak Iványi Dalma, ha-
nem a másik két edző, Fűzy Antolovics Adél és 
Merim Mehmedovic közös munkája is hozzájá-
rul, hogy Lilla a lehető legjobb ütemben tudjon 
fejlődni.

Akezdetekről Lilla anyukája, Rozmánné Pol-
gár Andrea mesélt: „Lilla második osztá-
lyos volt, amikor szeptember végén egyik 

ismerősöm mondta, hogy a tulipános iskolában 
Sándor Zsuzsa (Török Ágnes, az UNI Győr 
MÉLY-ÚT válogatott játékosának édes-
anyja, egykori válogatott kosárlabdá-
zó – a szerk.) tart kosárlabdaedzé-
seket. Elmentünk egy edzésre, és 
azt gondoltuk, hogy szerelem lett 
első látásra a kosárlabda és Lilla 
között. Zsuzsa nagyon kedves, tü-
relmes volt a gyerekekhez, akik 
minden edzésen játékosan tanul-
hattak tőle.”

Természetesen korábban más spor-
tot is kipróbált Lilla.

„Az első osztályban több sportággal is próbál-
koztam. Először kézilabdáztam, ami eleinte na-
gyon tetszett, de egy idő után már nem mentem 
szívesen edzésre. Utána úsztam, atletizáltam, de 
ezek sem voltak szimpatikusak, ellentétben a ko-
sárlabdával” – folytatta a tehetséges játékos, aki-
nek családi vonalon komoly kötődése van a sport-
hoz.

„Édesapám, László futballedző, ezért kis túl-
zással kiskoromtól a pályák szélén nevelkedtem. 
Amíg apa edzést tartott, addig én kaptam egy lab-
dát és órákig eljátszottam vele. Eleinte mondtam 

is, hogy focista szeretnék lenni, de a szüleim 
szerint ennyi focista elég volt egy család-

ban, mivel bátyám, Máté is focizott” – 
mesélte Lilla, akiről hamar kiderült, 

hogy megvan a tehetsége és a ve-
leszületett adottsága a kosárlab-
dához.

„Az első sikereknek talán azt 
mondhatnánk, hogy az országos 

döntőkben mindig kiemelték, díjaz-
ták, az év játékosa is lett, majd a kor-

osztályos válogatottba is odakerülhe-
tett – mesélte büszkén az édesanya. – Viszont 

a legnagyobb sikerének azt tartjuk, hogy a máso-
dik súlyos sérülés után is vissza tudott térni a pá-
lyára, sőt, már az első meccsén úgy játszott, hogy 
ha valaki nem tudta, milyen sérülésből jött vissza, 
akkor nem is vette észre. Semmi félelem nem volt 
benne. Majd a következő évben már a felnőttek 
között kezdhette meg a felkészülést és bemutat-
kozhatott az NB I-es mérkőzéseken is.”

Rozmán Lilla három fronton is jól helytállt: az NB I-es csapatban kevesebb lehetőséget kapott, ám az 
NB I/B-ben és az egyetemi bajnokságban is kulcsember volt

»

Az idei szezonra alapos fiatalításba kezdett az UNI Győr MÉLY-ÚT 
csapata. A keretbe több saját nevelésű játékos is bekerült. Korábbi 
számainkban Ferenczi Katát és Milkovics Rékát ismerhettük meg 

közelebbről, ezúttal Rozmán Lilla beszél pályafutása eddigi 
alakulásáról, a vágyairól, a tanulmányairól, illetve a szülők is elmesélik, 

mivel jár a családnak lányuk sportolása.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

„Hihetetlen nagy 
öröm és büszkeség 

tölt el a csapatom felé, 
hogy megszereztük 
a bajnokságban a 
harmadik helyet.”
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Győrött rendezték meg a Magyar Egyetemi-
Főiskolás Országos Bajnokság négyes 
döntőjét kosárlabdában. A Széchenyi-egye-

tem két csapata is bejutott a legjobbak közé. A 
férfi aknál a Mogaaccal közös csapat meg-
nyerte a bajnokságot, míg a női együttes 
bronzérmes lett.

Laky Tibor, a fi úk vezetőedzője 
így értékelte a két mérkőzést: „Ez 
egy csoda, három év munkája van 
benne, tavaly lefújták a bajnoksá-
got, idén, ha már bejutottunk ide, 
meg is akartuk nyerni. Ez a csapat 
tud hátrányban kosárlabdázni, fan-
tasztikus tartása van, hatalmas él-
mény ez számomra és a játékosok szá-
mára is.”

A fi úk egyébként az elődöntőben hosszabbítás 
után nyertek 84–82-re a Miskolci Egyetem ellen, 
majd a fi náléban a Közgázt verték 86–80-ra.

Dr. Barthalos István, a lányok vezetőedzője is 
elégedetten nyilatkozott a két meccs után: „Na-
gyon speciális a lebonyolítási rendszer, aminek kö-
szönhetően sok esetben szoros meccseken az 
erőnlét dönt, és úgy gondolom, a bronzmeccsen is 

ez történt. A második félidőre és főleg a meccs vé-
gére kijött a jó fi zikális állapotunk, a letámadá-
sunkkal nem tudott mit kezdeni a DEAC. Nagyon 
örülök, hogy sikerült nyerni, és szeretném kiemelni 

Nagy Rebekát, aki utolsó meccsét játszotta itt 
nálunk, rengeteg érmet és sikert hagyva 

a háta mögött. Hosszú és boldog éle-
tet kívánok neki, örülök, hogy az 
edzője lehettem.”

A csapat az elődöntőben a jóval 
esélyesebb, az egyetemi bajnok-
ságban évek óta veretlen TFSE el-
len nagyot harcolt, a hajrában ki is 

egyenlített, de végül 63–55-re alul-
maradt. A bronzmeccs is nagy csatát 

hozott, a DEAC nehezen adta meg magát, 
de a győri egyetemisták 84–76-os sikerükkel 

megszerezték a harmadik helyet. 

„A férfiaknál 
a Mogaaccal közös 
csapat megnyerte 

a bajnokságot, míg a női 
együttes bronzérmes 

lett.“

A szülőknek egyébként nem volt furcsa Lilla 
sportolásához igazítani a mindennapjaikat.

„Az életünket mindig is a sport határozta meg, 
hiszen mint már mondtuk, Lilla apukája és testvé-
re is focizott, így miattuk már hozzászoktunk az 
állandó edzésekhez és meccsekhez. Lilla prog-
ramjai már csak a habot jelentették a tortán a lo-
gisztikázás miatt” – mondta nevetve Andrea, aki 
hozzátette: „Lilla meccseit rendszeresen megnéz-
tük mindketten, persze a férjem csak akkor, ha 
nem ütközött a saját meccsével. Az utánpótlás 
évei alatt sokszor volt, hogy kétnaposak voltak a 
meccsprogramok, és oda is elkísértük. A nyári 
szabadságok szerencsére egybeestek Laci és Lil-
la leállásaival, ebből adódóan ez nem okozott 
problémát, de természetesen nekünk mindig a 
sporthoz kellett a nyaralásainkat igazítani.”

Lilla jelenleg a Prohászka Ottokár Gimnáziumba 
jár, a tanulás és a kosárlabda mellett nincs olyan sok 
szabadideje, de ha mégis adódik, próbál a barátokra 
is időt szakítani, közös programokat szerveznek, de 
azért az ideje nagy részét most a tanulás tölti ki, mi-
vel idén érettségizik. Ami jó, hogy angolul folyéko-
nyan beszél, és ez azért szerencsés, mert a felnőtt-
csapatban vannak külföldi játékosok is.

A céljairól így nyilatkozott a fi atal kosárlabdá-
zó: „Szeretném kihozni magamból a maximumot 
és az utánpótlás-válogatottnak is tagja szeretnék 
lenni, emellett pedig minél több hasznos percet 
szeretnék eltölteni az NB I-es csapatban.”

Lilla rögtön első felnőtt évében bronzérmes 
lett, az egyetemi csapattal pedig bejutott a né-
gyes döntőbe, ahol szintén harmadik lett a csapa-
tával. Ezekről így beszélt: „Természetesen hihetet-
len nagy öröm és büszkeség tölt el a csapatom 
felé, hogy megszereztük a bajnokságban a har-
madik helyet. Remélem, a jövőben nagyobb sze-
repem lesz egy ekkora siker elérésében. Ami az 
egyetemi csapatot illeti, elmondhatjuk, hogy a né-
gyes döntő volt a cél. Bár voltak nehezebb mérkő-
zéseink, teljesen megérdemelten kerültünk oda, 
és lettünk harmadikak.” 

Iványi Dalmától sokat tanul 
a fiatal irányító

Lilla kevés szabadidejét próbálja családja 
körében tölteni

A lányok harmadik helye is 
megsüvegelendő eredmény

Megküzdöttek a végső sikerért a férfiak

Arany és bronz hazai pályán
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Elkezdődött a vízi élménypark 
építése 

A kivitelezési munkálatok már gőzerővel zajla-
nak, jelenleg a medencék elbontását végzik, és ez-
zel párhuzamosan elindult a 340 méter hosszúsá-
gú árvízvédelmi töltés alapozása is. A 
későbbiekben felépítenek egy óriás-szó-
dásszifon csúszdatornyot izgalmas 
és egyedi elemekkel, valamint az 
úszók részére kialakítanak egy fe-
dett uszodát is, egy 13,5x8 méte-
res tanmedencével. A beruházás 
fontos eleme még egy négy évsza-
kos gyerekrészleg és egy modern, 
XXI. századi szaunaudvar. A 2004-
ben átadott fürdőépület is komplex fel-
újításon esik át, többek között megújul a 
gépészete. Fontos kérdés a parkolás. Jó hír, hogy 
az élménypark előtti területen parkolólemez is 
épül, ami a vendégek autóinak kulturált és bizton-
ságos elhelyezését teszi majd lehetővé. A strand-
fürdő ikonikus épülete, a Hajós Alfréd által terve-

zett központi épület műemléki védettséget élvez, 
ezért annak teljes körű felújítására kerül sor.

Simon Róbert Balázs már egyeztetett dr. Dézsi 
Csaba András polgármesterrel arról is, hogy 

hasonlóan más településeken működő 
fürdőkhöz, a győri lakcímkártyával 

rendelkezők, illetve a családok az új 
létesítménybe kedvezményes 
áron válthassanak majd belépője-
gyet. Az új, modern győri vízi él-
ménypark átadása 2022 év végén 

vagy legkésőbb 2023 tavaszán vár-
ható. 
A kivitelezési munkák miatt a terüle-

ten található 136 fából 68-at kivágtak, 
amelyek helyett újonnan mintegy 110 lombos fát 
ültetnek majd, vagyis nemcsak a kivágott mennyi-
ség pótlása történik meg, hanem bővítik is a zöld-
területet. Nemcsak a fürdőben, de a parkoló terü-
letén is sok lesz a zöldfelület. 

A helyszín nem véletlen, hiszen már az 
1930-as évektől népszerű fürdőhely mű-
ködött itt, kihasználva a már a középkor-

ban is ismert és kedvelt győri gyógyvíz lelőhelyé-
nek adottságait. A Hajós Alfréd tervei alapján 
felépült egykori strandfürdőt 1931 nyarán vehet-
ték birtokba elődeink. 

„Személyes megbeszélésünk alkalmával Orbán 
Viktor miniszterelnök támogatását kértem az ügy-
ben, ezért is nagy öröm számomra, hogy a kor-
mány döntése értelmében tavaly év végén zöld 
utat kapott a győri vízi élménypark mint kiemelt 
beruházás, ami a Modern Városok Program kereté-
ben valósul meg városunkban – mondta el Simon 

Róbert Balázs országgyűlési képviselő. – A kor-
mány döntése alapján a több mint huszonegymilli-
árd forint keretösszeget három évre bontva utalják 
át a győri önkormányzat számlájára. Jelenleg ez a 
legnagyobb értékű, központi forrásból megvalósu-
ló fejlesztés Győrben, egyúttal az általam képviselt 
választókerületben” – emelte ki az országgyűlési 
képviselő.

A fejlesztés eredményeként a meglévő Rába 
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő jelentősen 
bővül, az elavult strand modern és látványos vízi 
komplexummá alakul. A fürdő létesítésén túlme-
nően a terület árvízi védelmének biztosítása is 
megvalósul.

Győr egyik legszebb helyszínén, a Mosoni-Duna és a 
Rába folyók torkolatánál található félszigeten korszerű 
és látványos vízi élménypark építése kezdődött el idén 
januárban. Hamarosan az új létesítmény alapköve is a 

helyére kerülhet. 
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

„Az élményfürdő 
jelentősen bővül, 

az elavult strand modern 
és látványos vízi 
komplexummá 

alakul.“

Gulyás Gergely miniszter, dr. Dézsi Csaba András polgármester, Simon Róbert Balázs 
és Kara Ákos országgyűlési képviselők, valamint Szeles Szabolcs alpolgármester helyezték el 
az új győri fürdő alapkövét

É L M É N Y F Ü R D Ő
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A csapat a női ob I/B megnyerésével harcol-
ta ki a jogot a legmagasabb osztályban 
való szereplésre, ami önmagában is ritka, 

hiszen a magyar női vízilabdában általában ne-
veznek az élvonalra, nem a medencében vívják ki 
az indulás lehetőségét. Ami nagyon fontos, a ke-
ret jelentős része saját nevelésű játékos, és a má-
sodosztály első helye azért volt rendkívül fontos, 
mert az elmúlt időszakban azzal küzdöttek a pó-
lósok, hogy a legjobb játékosoknak el kellett iga-
zolniuk, hogy továbbléphessenek. Most viszont 
van esély a tehetséges játékosokat Győrben tar-
tani.

Fiúvonalon is elsősorban a győri fi atalokra, il-
letve az egyetemistákra épít a jelenleg az ob II-
ben, annak is a középmezőnyében szereplő 
együttes. A koronavírus-járvány elsősorban náluk 

okozott nagyobb gondot, hiszen az egyetemi on-
line oktatás nem kedvezett a csapatnak, a Szé-
chenyin tanuló diákok otthon tartózkodtak, edzeni 
egyénileg és csapatszinten sem nagyon tudtak.

Győrben a 2000-es években egyébként volt 
már első osztályú csapat, és válogatottakat is fo-
lyamatosan neveltek ki a klubnál.

„A kezdetekben a suli-pólóbajnokságot megnye-
rő, győri általános iskolában sportoló lányok ké-
pezték a sportág alapjait – kezdte Ábrahám Csa-
ba, a GYVSE vízilabda-szakosztályának vezetője. 
– A lányok mellett sok fi ú is bekapcsolódott az 
edzésekbe. Az akkori lehetőségek csak a Magyar 
Vilmos Uszodában tették elérhetővé a megfelelő 
mélységű vízfelületet. A haladásunkat jelezte, hogy 
az akkoriban szerveződő női szakágban nagy lépé-
seket tudtunk tenni, hiszen 2003-ban néhány »ven- »

A piramis csúcsa 
is elkészült

Ismét van élvonalbeli vízilabdacsapat Győrben, 
ami a már hosszú évek óta végzett szisztematikus 

munka eredménye. A Győri VSE szakosztályánál 
a piramis csúcsa is elkészült, ami újabb lendületet adhat 

a sportágnak a megyeszékhelyen.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Ábrahám Erika/GYVSE
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dégjátékossal« kiegészülve megnyertük az ob I/B-t 
és feljutottunk az első osztályba. A játékosainkat 
már abban az időben is korán eligazolták a nagy 
klubok. Ez azóta sem változott érdemben. Az ob 
I-es szereplésünk sajnos a pénz hiánya miatt rövid-
re sikerült. Egy szezont tudtunk játszani a legjob-
bak között, amikor aztán ismét egy eligazolási hul-
lám vetett véget a felnőttcsapatnak. Az utánpótlás 
azonban fejlődésnek indult, és ezt helyeztük a fó-
kuszba. A sportág Győri fejlődésének és játékosa-
ink szereplésének köszönhetően 2008-ban elnyer-
tük a leány ifjúsági Európa-bajnokság rendezésének 
jogát. Debreceni Nóra személyében volt győri játé-
kos is a keretben.”

A városi elképzelések szerint ekkortájt egy fel-
nőttcsapat ismételt felépítése, versenyez-
tetése volt a cél, aminek kezdési idő-
pontját a már akkor tervezett új 
uszoda megnyitásához ütemezték. 
Az uszoda megépítése is többször 
módosult, a körülmények egyre 
nehezebbé váltak az edzések te-
kintetében. Sokan a környező tele-
pülések (Pápa, Tatabánya) csapa-
taiba igazoltak, és az edzőkérdés is 
nehézzé vált Kárpáti Gábor akkori 
edzőnk külföldre távozása miatt.

„Szétesni látszott a sportág, az edzésre járók 
létszáma tíz-tizenötre csökkent. A sportág újkori 

időszámítását 2011. év elejétől számítjuk, amikor 
Lajtai Andor személyében korábbi vízilabdásunk-
kal találtuk meg a közös nevezőt. Elkezdtük az 
edzéseket, szerveztük a sportolók toborzását, fi úk, 
lányok jelentkeztek is. Rövidesen külön kellett bon-
tanunk őket. Az edzéseknek még mindig csak a 

Magyar Vilmos Uszoda tudott helyet adni, így 
ezen kellett osztozni. A lánycsoport mellé 

bekapcsolódott Hámori Péter edző, el-
indultunk a regionális, dunántúli baj-

nokságban. Volt sok nagy különb-
ségű vereségünk, tulajdonképpen 
mi voltunk az új fi úk, el kellett fo-
gadtatni magunkat a játékvezetők-
kel és bele kellett szoknunk a baj-

noki mérkőzések hangulatába is. 
Rövidesen a lányokkal, más lehetőség 

nem lévén, az országos bajnokságban 
indultunk. Itt is nagy vereségekkel kezdődött 

a versenyzésünk. A létszámunk napról napra nőtt, 
egyre jobban beilleszkedtünk a szövetség verseny-

rendszereibe. Fontos mérföldkő volt az Aqua 
Sportközpont átadása. Az edzéskörülmények je-
lentősen javultak ezzel, megfelelő számban tud-
tunk tréningezni. Elindult a korcsoportok szerinti 
szétválasztás is. Újabb edzőkkel bővült a szakmai 
stáb, és szép fokozatosan felkerült Győr a vízilab-
da térképére” – folytatta Ábrahám Csaba, aki ki-
emelte, rangos eseményeknek is helyet tudott 
adni az új létesítmény.

Az Aqua Sportközpontban 2014-ben és 2015-
ben női és férfi  Világliga-meccseket játszottak, 
majd 2016 januárjában, a férfi  Volvo-kupát ren-
dezhették meg a városban.

„A válogatottak fellépései minden esetben újabb 
lendületet adtak a sportág népszerűségének, 
újabb és újabb gyermekek döntöttek úgy, hogy ki-
próbálják a vízilabdát. Az időközben átadott 33-as 

medence szintén sokat javított az edzés- és mér-
kőzéslehetőségeinken, amire nagy szükség is volt 
már. A sportdiplomáciánk fejlődése és az egyre 

A GYŐRI EGYESÜLETBŐL INDULÓ 
VÍZILABDÁSOK
Nők: Tomaskovics Eszter (világbajnok), Hor-
váth Ágnes (juniorválogatott, BVSC, ob I-es 
játékos), Horváth Anna (BVSC, Eger, ob I-es 
játékos), Gangl Edina (Európa-bajnok, az UVSE 
és a magyar válogatott kapusa), Peresztegi 
Nagy Kinga (UVSE, ob I-es játékos), Pőcze 
Panna (FTC, ob I-es játékos, U16-os és U20-as 
válogatott), Dobos Csenge (BVSC, ob I-es 
játékos).

Férfi ak: Szűcs Dániel (a BVSC ifi játékosa), 
Bánóczy Martin (a Vasas ifi kapusa), Szenczi 
Dániel (korábban az FTC, ma a Tatabánya 
játékosa).

A CSAPATOK A 2020/21-ES SZEZONBAN
Országos bajnokság: 
felnőtt női ob I/B; felnőtt férfi  ob II; gyermek 
leány korosztály (2006 vagy fi atalabb), serdülő 
leány korosztály (2004 vagy fi atalabb), ifjúsági 
leány korosztály (2002 vagy fi atalabb); gyermek 
fi ú korosztály (2006 vagy fi atalabb), serdülő fi ú 
korosztály (2004 vagy fi atalabb), ifjúsági fi ú 
korosztály (2002 vagy fi atalabb)

Dunántúli (DVL) bajnokság: 
gyermek fi ú II (2007 vagy fi atalabb), gyermek fi ú 
III (2008 vagy fi atalabb), gyermek fi ú IV (2009 
vagy fi atalabb), baby fi ú I (2010 vagy fi atalabb)

„A sportág újkori 
időszámítását 

2011. év elejétől 
számítjuk.”

Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva 
harcolta ki a feljutást a győri csapat

»
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növekvő érdeklődés miatt is szükségessé vált egy 
országosan is elismert szakember leigazolása. Dr. 
Kemény Dénes akkori MVLSZ-elnök, korábbi 
szövetségi kapitány ajánlására hosszas 
tárgyalásokat, egyeztetéseket követően 
Vogel Zsolttal sikerült megállapod-
nunk. Ezzel el tudtuk érni, hogy az 
akkor már magas szinten folyó 
utánpótlásképzésünk egy szinttel 
feljebb lépjen, a meglévő szakem-
bereink munkája még összehangol-
tabb legyen, és más, az MVLSZ-hez 
tartozó sportszervezetekkel gyümöl-
csöző együttműködések alakuljanak ki.  
Az edzőink száma ezt követően is növekedett, 
hiszen a jelentkezők száma is nőtt. Kialakítottuk a 
saját képzési rendszerünk struktúráját” – mesélte 
a legutóbbi nagy ugrást a sportvezető.

A sportág jelenlegi helyzete Győrben
Az új létesítményeknek, az elvégzett és egyre ered-
ményesebb szakmai munkának, valamint a város-
ban megrendezett válogatottmérkőzéseknek is 
köszönhetően, napjainkban egyre növekvő érdek-
lődés mutatkozik a sportág iránt. Ugyan az elmúlt 
évek hektikus edzés-, pálya- és vízfelület-elosztási 
gyakorlata némely korosztály esetében súlyos ká-
rokat okozott az előkészítő csoportokban, a fi ú 
szakág már kezd helyreállni. Napjainkban a fi atal 

korosztályokban (2007 és fi atalabbak) már létszá-
milag önállóan versenyeztethető létszámok alakul-

tak ki. A 2020/21-es szezonban 12 csapat vett 
részt, ami mintegy 210 igazolt játékost 

jelent. Az előkészítő csoportokban to-
vábbi 60–70 gyermek kezdte meg 

a vízilabda alapjainak elsajátítását, 
de a járványhelyzet miatt ők nem 
edzhettek, csak a versenyszerűen 
sportolók számára voltak biztosí-
tottak ezek a lehetőségek.

A jövő Győrben
Ami a jövőt illeti, természetesen felnőtt-

szinten mielőbb magasabb osztályban sze-
retnének szerepelni a győriek.

„A következő bajnoki években a férfi aknál köl-
csönjátékosokkal kiegészülve és a fi atalabb játé-
kosaink feljátszásával indulunk az ob II-ben. A fel-
menő rendszer eredményeként három év múlva 
jelentős erőt képviselő csapatunk lehet ebben az 
osztályban, külső segítség, igazolás nélkül is. A to-
vábbi években célunk, hogy az egyetemi bajnok-
ságban indítsunk csapatot, ehhez ki kell alakítani 
egy kapcsolatot az egyetemmel, valamint a saját 
utánpótlásunkra és az egyetem vonzóságára épít-
kezve ob I/B-s csapatot tervezünk. A többi már 
csak a pénzügyi forrásokon múlik” – mondta Áb-
rahám Csaba, aki a női vonalra is kitért.

„Itt is a saját utánpótlásra támaszkodva indu-
lunk az első osztályban. A felnőttcsapatok kialakí-
tása mindenképpen indokolt, hiszen ha nincs egy 
példa, lehetőség a fi atalok előtt, akkor a legügye-
sebbek eligazolnak, a nagyobb klubok elcsábítják 
őket. A lányok esetében ez már nagyon korán, akár 
a serdülő korcsoport elején is megtörténik. A fi úk 
esetében is nagy az elszívó erő. Esetükben nehéz-
ség, hogy a lányoknál jól működő kettős játékenge-

délyre nincs, vagy csak nagyon kevés esetben van 
lehetőség” – fogalmazott a sportvezető, aki sze-
rint az egyik legfontosabb feladat a toborzás, de 
erre a járványügyi szabályok mellett gyakorlatilag 
nem volt lehetőség.

„Amint úgy adódik, vissza kell térni azokhoz a 
dolgokhoz, melyek korábban jól működtek, így a 
suli-pólóbajnoksághoz, a tavaly szeptemberben 
elkezdett ovipólóhoz, ahol heti egy alkalommal 
kismedencében, gumilabdával, a négy-hat éves 
korosztályt megcélozva játékos vízi foglalkozáso-
kat indítottunk. Meggyőződésem, hogy az ovisok 
játékos, labdás foglalkozásaival meg lehet szeret-
tetni a vizet, a vízi sportokat” – folytatta Ábrahám 
Csaba. 

FEJLESZTÉSEK
A tao pályázati rendszer jóvoltából 2017-ben a 
33-as medence mellé egy öltöző, raktár és 
szociális konténer komplexumot alakítottak ki. A 
33-as medence korszerűsítése a 2019/20-as 
időszakban elnyert pályázati összeg felhaszná-
lásával folyamatban van, a beruházás részben 
már megvalósult. Elkészült a hő- és hangszige-
telés, a gépészeti munkák 2021. április 30-ig 
befejeződtek. Összességében a sportszakmai 
beszerzéseken felül mintegy 130 millió forintnyi 
beruházást hajtott végre a vízilabda-szakosztály.

„Az idei szezonban 
12 csapat vett részt, 

ami mintegy 210 igazolt 
játékost jelent.”

232 0 2 1 / 1 .

Egyre többen választják a fiúk közül 
is sportáguknak a vízilabdát
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A színházcsinálás 
győri csapatjátéka

–  Változatos, sokszínű pályafutása közepette 
40. életévében látta elérkezettnek az időt irá-
nyítói szerepkör megpályázására. Miért ép-
pen most, és miért éppen Győr?

– Az én értelmezésemben az élet egy örökös 
készenlét, amelyben mindenkinek pontosan meg-
határozott útja van, folyton készen kell áll-
nunk az új feladatokra. Úgy gondolom, a 
vezetés szolgálat, és most azt a fel-
adatot kaptam a Gondviselőtől, 
hogy szolgáljam a győri színházlá-
togató közönséget mint az intéz-
mény igazgatója. Abban a város-
ban, melyhez a családom révén is 
erősen kötődöm.

–  Nem zavaró, hogy a pályázat nyer-
tese két évre, azaz úgyszólván próba-
időre nyerte el a megbízást?

– Kifejezetten inspiráló, hogy egy ilyen nagy 
múltú és egyben kiváló lehetőségeket magában 
rejtő intézmény vezetőjeként vallhatok arról, hogy 
milyen egy XXI. századi, progresszív, egyszerre 
értékőrző és értékeket teremteni igyekvő színház. 
Nagyon szeretem a kihívásokat, és ez a két évad 

tökéletes alkalmat nyit annak bizonyítására, hogy 
a vezetésem ne csak erre az időszakra szóljon.

– Kiket tart legkiválóbb mestereinek, művészi 
hitvallása meghatározóinak?  
– Először is osztályfőnökeimet a színművé-

szeti egyetemről, Kerényi Imrét és Huszti 
Pétert. Tőlük nemcsak hallgatóként ta-

nulhattam sokat, hanem életre szóló 
intelmeket is kaptam. Kerényi Imre 
útravalója a mai napig a fülem-
ben cseng, amely szerint nem 
elég tehetségesnek, rendes em-
bernek is kell lenni. Sokat tanul-

tam a színművészetről mind Deb-
recenben, mind a Nemzetiben 

Vidnyánszky Attilától. Színházi nyel-
vezete, kifejezésmódja megköveteli a 

színészektől a legmagasabb szintű pszichés és 
fi zikai jelenlétet, mindezt úgy, hogy minden előa-
dás felfogható akár egy rituális szertartásnak. 
És feltétlenül meg szeretném itt említeni ének-
mesteremet, Bagó Gizellát, akinek útmutatásai 
emberi és szakmai értelemben is mai napig sor-
vezetői a pályámnak.

Bakos-Kiss Gábor nem éri be a rövid távú tervezéssel. Két befejezetlen 
színházi évadon túl sokan reménykednek abban, hogy a 2021/2022-es 
évad végre talán teljes műsorstruktúrával szolgál. Győrben mindehhez 
lényeges változás is kapcsolódik, hiszen júliustól új lakója lesz az igaz-
gatói irodának: Bakos-Kiss Gábor két hónapja dolgozik az előkészülete-

ken, és már csak némi finomhangolás szükséges a rajtig.
Szöveg: Mohay Gábor • Kép: Luthár Kristóf, Bánkúti Sándor/Bors, Kiss Zoltán/Békés Megyei Hírlap

„Inspiráló, hogy 
egy ilyen nagy múltú 

intézmény vezetőjeként 
vallhatok arról, milyen 

egy XXI. századi
színház.“

–  Mi volt az oka, hogy 
előbb végezte el a jogi 
egyetemet, csak utá-
na váltott a színház-
művészetre?

– Az alap, hogy világéle-
temben szerettem volna 
megmutatni magam a vi-
lágnak, de megfogadva 
édesapám intelmeit, előbb 
jogot tanultam, megelőzve 
gyermekkorom színészi ál-
mainak beteljesülését. Az-
után tanultam a színésze-
tet, és tanulok most is, 
mert úgy gondolom, hogy 
nem csak a jó pap, de Tha-
lia papja is holtáig tanul. A 
jogi tanulmányok miatt 
szerepel a hivatalos okmá-
nyaimban a dr. Bakos-Kiss 
Gábor név. A Bakos nevet 
még a színművészetis 
évek alatt vettem fel, meg-
örökölve apai nagyanyám 
leánykori vezetéknevét. 
Amúgy nagyapám és 
édesapám is a Kiss Gábor 
névre hallgatott, illetve 
hallgat, ahogy jómagamat 
is eme névvel anyaköny-
veztek. A fi am az első szü-
letett Bakos-Kiss Gábor.

–  Melyik három eddigi szerepét tartja az életét, 
a gondolatvilágát leginkább befolyásolónak?

– Az első markánsan utat mutató még harmad-
éves színinövendék koromból a katona szerepe 
volt Sztravinszkij A katona története című művé-
ben. Ez vezetett annak megértéséhez, hogy szín-
házesztétikai értelemben mi az, ami engem művé-
szileg leginkább inspirál. Debrecenben egy kortárs 
operában, Faragó Béla Ludas Matyijában tapasz-
talhattam meg, milyen izgalmas egy mindenki által 
ismert népi hős ábrázolása a komolyzenén keresz-

tül, a legmagasabb szintű 
énekesi feladatokkal. De az 
igazi nagybetűs szerepet 
számomra Michel de Gel-
derode műve, Az Úr komé-
diásai hozta meg. Az Assisi 
Szent Ferenc a Nemzeti 
Színház nagyszínpadán 
esszenciális összegzése 
volt annak a szerepsornak, 
amelyek korábban szakrá-
lis értelemben találtak meg, 
hiszen játszottam Jézust, 
Júdást, Szent Józsefet és 
Szent Hiláriont is. Ebben az 
előadásban – a nemrégi-
ben elhunyt csodálatos Tö-
rőcsik Mari után szabadon 
– talán volt egy jó estém…

–  Valahol azt nyilatkozta, 
hogy tulajdonképpen a 
vers, az ének, a magyar 
nóta egyaránt ott van a 
szíve csücskében. Mit ért 
ez alatt?
– Ha valamit csinálok, 

akkor azt igyekszem teljes 
hittel és szívvel csinálni. A 
felsorolt kifejezésmódok 
mind alkalmasak arra, 
hogy újabb fórumokon ke-
resztül tudjak valamit ma-
gamról a világnak megmu-

tatni. Létjogosultságuk van, úgy érzem, menni 
tudok velük, legyen az egy versmisszió a Magyar 
Versmondók Egyesületével, vagy egy magyar 
nóta eléneklése egy szeretetotthonban.

– Hol tart az igazgatói munka előkészületeiben?
– Már most is minden energiámmal azon va-

gyok, hogy március ötödike, azaz dr. Dézsi Csaba 
András polgármester személyemet kinevező beje-
lentése után minél nagyobb mértékben megvalósít-
sam a pályázatomban leírtakat. A legnagyobb fela-

A jogász végzettségű Bakos-Kiss Gábor, 
a Győri Nemzeti Színház új igazgatója

»
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se inspiráló legyen, akár nemzetközi értelemben is.  
Tisztában vagyok vele, hogy nagy és fáradságos a 
vállalás, de hiszem, hogy ez a műhely a művészek-
kel és a munkatársakkal együtt képes a nagy uta-
zásra. Egy hajóra felszállva kell közösen hódítanunk, 
természetesen egy-két új emberrel kiegészülve, 
amelyben, ha úgy tetszik, lakva ismerjük majd meg 
a következő évadban egymást. Változó világunkban 
szeretném elérni, hogy az elkövetkezendőkben 
szakmai és anyagi értelemben is biztonságban tud-
ja magát a színház minden munkatársa.

–  Mennyi színpadi, illetve rendezői szerepet 
szán saját magának?

– A következő két évadban elsősorban az irá-
nyítási feladatokra szeretnék koncentrálni, ezért 
nem is tervezem, hogy színészként új bemutatót 
vállaljak. Az ősszel kezdődő idényben egy rende-
zésem lesz, mégpedig a magyar felmenőkkel is 
rendelkező francia írónő, Yasmina Reza kamara-
színházi leleplező komédiája, Az öldöklés istene. 
A korábbi szerepeimet, illetve a Frank Sinatra éle-

téről szóló Frankie, a király és a kárhozott című 
önálló estemet szeretném tovább játszani.

–  Ugyan csak a munka miatt, de időlegesen el-
hagyja Budafokot, ahol éppen kiesett az első 
osztályból a futballcsapat…

– Hadd pontosítsak: amikor annak idején Fe-
rencvárosba költöztünk, a Fradi visszajutott az NB 
I-be. Két éve lakunk Budafokon, és láss csodát, 
akkor ők is kiharcolták az élvonalat. Július 1-jétől 
nemcsak a kézilabdázó Görbicz Anita lesz igazga-
tó Győrben, hanem jómagam is, és remélem, 
hogy a sorozat az ugyancsak új ETO-igazgató 
Hannich Péter segítségével az ETO újbóli NB I-es 
tagságával fog folytatódni…

–  Végül engedjen meg egy provokatív kérdést: a 
győri közönség is láthatja majd önálló estjét?

– Soha ne mondd, hogy soha, és ugyan még 
nem gondolkodtam rajta, de ígérem, fontolóra ve-
szem, hogy Frankie egyszer Győrbe is ellátogas-
son. 

dat, hogy a mostani nehéz helyzet ellenére is 
felszínre hozzuk a lehetőségeket, és örömmel 
mondhatom, hogy művészi értelemben már készen 
áll a Győri Nemzeti Színház a következő évadra, ter-
mészetesen a részleteket illető fi nomhangolások-
kal. Ami a magánéletemet illeti, eddig is kétlakinak 
számítottunk. Feleségem révén több mint más-
fél évtizede kicsit győrinek is vallhatom 
magam. Lányainkat is itt keresztelte 
Benkovics Ferenc atya a Szentlé-
lek-templomban. Anyósommal kö-
zös házunkban a család épp a mi-
nap véglegesítette a fürdőszoba 
felújítási terveit, így már ez sem le-
het akadálya a győri munkámnak. 

–  Mind több színháznál vezetik be a 
művészeti tanács intézményét, mi 
indokolta, hogy Győrött is ilyen testület 
segíti majd az igazgató munkáját?

– A színházcsinálás komoly csapatjáték, amely-
ben sokfajta tapasztalatnak és tudásnak kell együtt 
léteznie ahhoz, hogy a lehető legizgalmasabb elő-
adásokkal szólítsa meg a legszélesebb közönsé-

get. A legmagasabb művészeti színvonalért lesz 
lényeges az általam vezetett győri színházban is 
az alkotómunkát támogató művészeti tanács aktív 
részvétele. Meg kell jelennie benne az életbölcses-
ségnek éppúgy, mint a fi atalos lendületnek, csak 
így érhető el a létező legszélesebb művészi 

spektrum. A Győri Nemzeti Színház művészi 
tanácsa unikális abban az értelemben, 

hogy a hazai színházakra többnyire jel-
lemző összetétellel ellentétben nem 

kizárólag a rendezői szakma képvi-
selteti magát benne.

–  Hová helyezi el eddigi ismeretei 
alapján a győri színházat, illetve 
hová szeretné eljuttatni?

– A Győri Nemzeti Színház kiváló 
adottságokkal rendelkezik, de az elvárások 

sem mindennapiak vele szemben. Utóbbinak 
újra és újra meg kell felelni, miközben persze szeret-
nénk szórakoztatni, de közös gondolkodásra is hív-
ni, egyszerre akarjuk a már évtizedek óta színházba 
járókat, illetve a fi atalokat megszólítani. Mindezt 
úgy, hogy a győri színházi élet távolabbról szemlélé-

„A színház kiváló 
adottságokkal rendel-
kezik, de az elvárások 
sem mindennapiak. 

Utóbbinak újra és újra 
meg kell felelni…“

P L A Y  I N  G Y Ő R26

Márai Sándor A kassai polgárok című klasszikusa a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös 
produkciójában. A képen Bakos-Kiss Gábor, Rátóti Zoltán és Horváth Lajos Ottó

A Tizenhárom almafa próbáján a Nemzeti Színházban 
Bakos-Kiss Gábor Bodrogi Gyulával

S Z Í N H Á Z  A Z  E G É S Z  V I L Á G
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Révkomáromból 
a legjobbak között

Alabdarúgó itt vált valódi felnőtt futballistá-
vá, ETO-játékosként lett magyar váloga-
tott, és a város az otthonává vált.

–  Hogyan került ilyen fi atalon Győrbe?
– Révkomáromban ismerkedtem meg a 

labdarúgás alapjaival, majd egy ismerő-
sön, Csintalan Tivadaron keresztül 
kerültem az ETO-hoz, aki akkor itt 
játszott. Szerencsére jól sikerült a 
próbajáték és a középiskolát már 
Győrben kezdtem.

–  Mit jelent önnek Győr és az 
ETO, hogy itt élhet és játszhat?

– Valójában mindent. Ez az ottho-
nom, itt lettem felnőtt a futballpályán és a 
magánéletben egyaránt. Sokat kaptam Győrtől, 
itt találtam rá a páromra, itt élek a családommal, 
itt él a testvérem, akivel ráadásul együtt játszha-
tok, míg a szüleim nagyon régóta az ETO alkalma-
zottjai.

–  A jó teljesítményével több csapat fi gyelmét is 
felkeltette, végül a Premier League-ben kötött 

ki a Watfordnál. Mennyire volt ez jó döntés? 
Milyen más ajánlatai voltak?

– Csak a Watford tett konkrét ajánlatot. Az ak-
kor a spanyol élvonalban szereplő Osasuna is ér-
deklődött, de konkrét tárgyalás nem volt. Az ETO 

támogatott és megadta a lehetőséget, 
hogy egy hét próbajátékra Angliába 

utazzak, ahol végül megfeleltem. Na-
gyon boldog voltam, hiszen min-
den fi atal álma, hogy ilyen neves 
bajnokságban szerepeljen. A Pre-
mier League mai napig a kedvenc 
bajnokságom. Emlékszem, mikor 

megkaptuk a gálaszerelést a Wat-
fordnál, annyira büszke voltam, hogy 

egy hétig abban jártam. Ez a watfordi 
lehetőség sokat segített a fejlődésemben.

–  Közel százötven első és másodosztályú baj-
nokin lépett pályára Angliában, ahol többször 
kölcsönadták az ott töltött öt év alatt, így volt 
lehetősége feltérképezni az ottani lehetősé-
geket. Miben volt akkor más az angliai kör-
nyezet, miben adott többet egy magyar játé-
kosnak, mint például a hazai élvonal?

Priskin Tamás, az NB II-es WKW ETO FC Győr korábbi 
válogatott támadója tizenöt évesen igazolt a szlovákiai 
Komáromból az ETO-hoz, és alig egy évvel később már 

NB I-es mérkőzésen lépett pályára 
a zöld-fehér egyletben. 

Szöveg: Németh Richárd • Kép: archív

„Az ETO támogatott 
és megadta a lehe-

tőséget, hogy egy hét 
próbajátékra Angliába 

utazzak, ahol végül 
megfeleltem.”

»

Győr és az ETO jelenti Priskin Tamás számára az otthont, 
itt lett felnőtt a futballpályán és a magánéletben egyaránt
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– Tanultam itthon angolul, de az első az volt, 
amivel szembesültem, hogy mennyivel másabb 
ott a nyelv. Ez eleinte nehéz volt. Ami furcsa volt, 
hogy míg itthon a stadionban edzettünk, addig 
Angliában külön edzőközpontok voltak, és csak a 
mérkőzéseket játszottuk a stadionban, amelyek 
ráadásul mindig telt házasak voltak. Akkor való-
ban előbbre járt ilyen téren az angol futball.

–  Anglia után következett Oroszország, majd 
egy bécsi kitérővel kölcsönben a Maccabi 
Haifa. Mondhatjuk, hogy ez egy nehezebb idő-
szaka volt a pályafutásának?

– Oroszországban is jól éreztem magam, bár 
tény, más világ, mint az angol futball. A városon 
és az országon is látszott, hogy keleten van. A 
klubnál pénzügyi gondok voltak, emiatt kellett vé-
gül elhagynunk a csapatot. Innen az Austria Wien-
hez igazoltam, de az osztrák szabályok szerint 
maximum öt légiós szerepelhet egy csapatban, 
másképp elveszik a tévés pénzeket. Emiatt arról 
volt szó, hogy fél évig kölcsönadnak Izraelbe, nyá-
ron pedig visszatérek. Ez végül nem történt meg, 
mert nyáron más edzőt neveztek ki Bécsben. Emi-
att 2014-ben úgy döntöttem, hogy a Maccabiból 
hazatérek már csak a családom miatt is, mert a 
kislányom, Lia akkor született meg.

–  A visszasorolást követően a Slovan Bratis-
lavában, majd a Ferencvárosban is pályára lé-
pett. Mi szólt ezen ajánlatok mellett?

– A Slovanról tudni kell, hogy olyan nagy múltú 
csapat Szlovákiában, mint itthon a Fradi. Fontos 
szempont volt mindegyik ajánlatnál a nemzetközi 
szereplés lehetősége, és hogy bajnoki címekért 
és kupákért küzdhettem. Ez szerintem igazoló-
dott is, mivel Szlovákiában kupát, a Ferencváros-
sal pedig bajnokságot nyertem, amelyek addig 
hiányoztak a gyűjteményemből.

Pályafutása csúcsát a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon való szereplés jelentette

Priskin: A Premier League mai napig a ked-
venc bajnokságom. Emlékszem, mikor meg-
kaptuk a gálaszerelést a Watfordnál, annyira 
büszke voltam, hogy egy hétig abban jártam 

–  Összességében hol érezte magát a leg-
jobban és melyik volt a legemléke-
zetesebb mérkőzése?

– Külföldön Angliában éreztem 
magam a legotthonosabban. Elég 
hosszú időt töltöttem ott és bár-
mikor, amikor rövid időre vissza-
megyünk a párommal, olyan, 
mintha a második otthonom lenne. 
Pont volt egy cikk a legemlékezete-
sebb meccsemről, mert nemrég volt a 
tizedik évfordulója, amikor az Ipswich az 
én gólommal győzte le egy-nullára az Arsenalt.

–  Beszéljünk kicsit a válogatottról is. Közel 
hetven mérkőzésen lépett pályára és ti-

zenhét gólt szerzett a nemzeti együt-
tesben. Legutóbb 2017-ben volt vá-
logatott. Hogy látja, mi változott a 
magyar csapatnál a debütálásától 
napjainkig? Miben fejlődött, miben 
lett más ez a csapat?

– Óriási fejlődésen ment át azóta 
a magyar labdarúgás. Sokat fejlődött 

az infrastruktúra és olyan stadionok 
épültek, amelyek akkor nem voltak. Egy já-

tékos akkor érzi magát valódi futballistának, ami-

„Szlovákiában 
kupát, a Ferencváros-
sal pedig bajnokságot 

nyertem, amelyek addig 
hiányoztak a gyűjtemé-

nyemből.”

NÉVJEGY: PRISKIN TAMÁS

»

Születési idő: 1986. szeptember 27.

Születési hely: Révkomárom

Magasság: 185 cm

Testsúly: 73 kg

Becenév: Priska

Poszt: csatár

Válogatottság/gól: 63/17

I T T H O N  V A N
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kor ezekben a stadionokban telt ház előtt játszhat. 
Akkor a gyengébb eredmények miatt nem voltak 
annyian a mérkőzéseken, most azonban az összes 
hazai találkozón telt ház van. Ezeknek köszönhető-
en sokat fejlődött a magyar foci az elmúlt években. 
Erre bizonyíték a válogatott 2016-os EB-szereplé-
se, aminek szerencsére én is részese lehettem, va-
lamint a Videoton és a Fradi nemzetközi kupasze-
replése is.

–  A magyar szurkolóknak bizonyára a Norvégia 
ellen lőtt pazar „kifl ije” jut eszükbe első-
nek, ha önről van szó. Önnek melyik volt 
az a meccs, amire a legszívesebben em-
lékszik vissza?

– Nyilván nekem is ez jut eszembe első-
nek. Nagyon büszke vagyok rá, hogy fi atalon 
bemutatkozhattam a válogatottban, és ti-
zenkét év alatt hatvanhárom mérkőzésen 
léphettem pályára. Nagyon boldog voltam, 
hogy az Európa-bajnokságon szerepelhet-
tem és részese voltam ennek a sikernek. Ez az 
az élmény, amit soha nem vehetnek el tőlem.

–  Kicsit beszéljünk a családról is. Mióta van 
együtt a párjával és mennyire befolyásolta a 
klubváltásait?

– Több mint tíz éve vagyunk együtt Petrával, és 
bárhova igazoltam, mindig megbeszéltük előt-
te. Sokat segített, hogy mindig mindenho-
va elkísért és támogatott. Együtt vol-
tunk Angliában és Oroszországban 
is. Egyedül Izraelben nem volt ve-
lem végig. Onnan előbb haza kel-
lett költözzön, mert a terhesség 
miatt később nem repülhetett vol-
na, így az utolsó három hónapot 
külön töltöttük.

–  Idén harmincöt éves lesz, de még 
mindig úgy tűnik, mintha örökifjú lenne: 
ontja a gólokat. Nem érzi úgy, hogy megállná 
még a helyét magasabb szinten?

– Nem gondolkodtam még ezen, hiszen az ak-
tuális klubomra próbálok fókuszálni. Örülök, hogy 

ezt mondta, hogy örökifjú vagyok. Fiatal a csapa-
tunk és próbálom átvenni a huszonévesek stí-

lusát. Jelenleg az a célom, hogy maga-
sabb szintre jussak az ETO-val, ezért 

dolgozom. Boldog lennék, ha feljut-
nánk az NB I-be. Megköszönném 
Istennek, ha ez teljesülne a pálya-
futásom végére.

–  Mennyit érez még magában? 
Mik a tervei a jövőre nézve?

– Sok időt eltöltöttem a fociban, 
lassan húsz éve profi  játékos vagyok, így 

furcsa lenne, ha később nem lenne az életem 
része. Természetesen szeretnék a labdarúgás kö-
zelében maradni akár edzőként vagy más szerep-
körben, hiszen ez az életem, de egyelőre a játékra 
koncentrálok. 

vekben. 
ereplé-
em, va-
pasze-

orvégia 
ső-
olt
m-

ő-
n

-
z az 

m.
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„Büszke vagyok 
rá, hogy fiatalon 

bemutatkozhattam a 
válogatottban, és tizenkét 

év alatt hatvanhárom 
mérkőzésen léphet-

tem pályára.”

Párjával, Petrával és kislányával, Liával 
boldog családot alkotnak

A Norvégiának lőtt gólja előtti pillanat 
– azzal a találattal vált biztossá, 

hogy a magyarok 44 év után 
kijutottak a kontinenstornára
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lehet egy UNI Győr-ajándékcsomag, kedvezmé-
nyes, ingyenes vagy akár páros belépő valamely 
hazai találkozóra, szabad fogyasztás tízezer fo-
rint értékig a csarnok büféjében, de a legügyeseb-
bek akár egy félpályáról eleresztett szerencsés 
találattal a százezer forintos főnyereményt is ha-
zavihetik. 

Néha a lányokon is sok múlhat a már említett 
fogyasztás szempontjából, hiszen a számos ha-
zai találkozó során az adott alkalomra meghatá-
rozott és előre ismertetett pontmennyiség, 
vagy egy játékos statisztikai mutatója 
esetén minden kilátogató szurkoló 
számára ingyenesen fogyasztható 
az aznapi specialitás az egyetemi 
csarnok büféjében. 

A szezon eleji, visszatéréssel 
vegyített felszabadultságot külön-
leges előadókkal kívánjuk felejthe-
tetlenné tenni, egyelőre azonban az 
legyen meglepetés, hogy ki szolgáltat-
ja majd a félidei attrakciót. A későbbiek-
ben is várhatóak grandiózus félidei show-k, 
amelyeket a Face Team Győr akrobatikus kosár-
labdaművészei biztosítanak majd, garantálva a hi-
hetetlenül látványos és emlékezetes pillanatokat. 

Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a sok-
féle akció, játék és élmény miatt érdemes kiláto-
gatni a csapat találkozóira, hiszen az Iványi Dal-
ma által vezetett UNI Győr MÉLY-ÚT a bajnoki 
versenyfutás végén bronzérmes lett, tehát a mi-
nőségi sportélményt is biztosítja magának az, aki 
úgy dönt, hogy tiszteletét teszi ősztől a hazai mér-
kőzéseinken. Aki így tesz, az nem csak a női NB I 
A csoportjának küzdelmeit követheti nyomon, hi-
szen a lányok a Magyar Kupa, illetve az Euró-

pa-kupa küzdelmeinek is tevékeny részesei 
lesznek. 

Teljes mértékben nyitottak vagyunk 
minden olyan további kezdeménye-

zésre, ami a mérkőzéseket körítő 
műsort bővítheti értékes, szóra-
koztató produkciókkal, progra-
mokkal, ezért is kérünk mindenkit, 
aki szeretné megmutatni magát 

az egyetemi csarnokban, küldjön 
e-mailt a social@gyorikosar.hu cím-

re. Mi a lehetőségeinkhez mérten szeret-
nénk mindent megtenni annak érdekében, 

hogy a terveink megvalósulhassanak, és igazi, 
egész estés szórakozássá varázsoljuk a hazai 
mérkőzéseket. 

Egész estés kikapcsolódás, 
nem csak kosárlabda

Ebből kifolyólag értelmetlenné vált bármiféle 
negyedek közötti programot biztosítani a 
mérkőzésekre, hiszen nem volt, aki élvez-

hette volna azokat. Abban az esetben, ha a jár-
ványhelyzet kedvezően alakul, az ősszel kezdődő 
2021/22-es idényre már visszatérhetnek a lelátó-
ra a szurkolók, akik számára minden eddiginél 
szélesebb repertoárral készülünk, hogy a játék-
megszakítások idejében se unatkozzanak, sőt, 
akár ők maguk szolgáltassák a műsort.

A koronavírus miatt elrendelt intézkedéseket 
megelőzően gyakoriak voltak a táncos, valamint 
cheerleaderes előadások az AForce1 részéről az 
időkérések és szünetek során, természetesen az 
újraindulásnál is lehet rájuk számítani, hogy meg-
töltik energiával az arénát. Ha épp nem a küzdőté-
ren zajlanak az események, érdemes lesz a kivetí-
tőre tekinteni, ahol különféle videókat vagy a 
szurkolótársakat lehet fi gyelni, vagy éppen csak 
hallgatni és táncolni a zenére, ami a hangszórók-
ból szól.

Nagyon fontos szerep hárul majd a vállalkozó 
szellemű közönségre, hiszen a hagyományokhoz 
híven, a szezon során alkalmanként megmutat-
hatják tehetségüket, esetleg eddig rejtve maradt 
képességeiket a nagyérdeműnek a pályán. Olykor 

egyedül, olykor a szintén a széksorok között he-
lyet foglaló másik önként jelentkező ellen, az ülve 
maradók számára is kifejezetten izgalmas felada-
tokat kell teljesíteni a kosárlabdával, hogy a sokfé-
le nyeremény valamelyike gazdára találjon. Ilyen 

Ahogy oly sok sportegyesületnek szerte Európában és a 
világon, az UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapatának 

sem adatott meg az utóbbi lassan másfél évben, hogy 
hűséges szurkolói előtt fogadhassa ellenfeleit a győri 

egyetemi csarnokban rendezett hazai összecsapásain. 
Szöveg: Mohai Dominik • Kép: Face Team Győr, AForce1

„Nem csak 
a sokféle akció, 

játék és élmény miatt 
érdemes kilátogatni 

a csapat 
találkozóira.“
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Amíg a cikk megírására készültem, renge-
teg listát végigböngésztem. Nem is feltét-
lenül azért, hogy könnyebb legyen a dön-

tés, mert kialakult elképzeléssel fogtam hozzá a 
feladathoz. Sokkal inkább az érdekelt, hogy ki mi-
lyen elvek mentén szokott hozzáfogni egy ilyen 
rangsor elkészítéséhez.

Ahogy a neveket néztem, felerősö-
dött bennem, hogy vannak helyze-
tek, amikor sportoló és sportoló 
nem összehasonlítható. Mert mi-
közben a tehetség valamilyen 
szinten relativizálható és az el-
nyert díjak, címek is egymás mellé 
állíthatók, maguk a sportágak nem.

Sportoló az úszó is, aki alig látja 
az ellenfeleit és az órát, ehelyett egy 
belső metronóm ritmusára ad ki magából 
mindent, hogy aztán a benyúlás után a felszínre 
emelkedve az eredményjelzőről megtudja, hogy 
mire volt elég a teljesítménye.

Sportoló az autóversenyző is, aki nyaktörő 
tempóban és az összes „kolléga” közül a legna-
gyobb életveszélyben falja a kilométereket. Küzd 
az ellenfelek, illetve a másodpercek ellen, de em-

ber és gép olyan szimbiózisban élnek, hogy ná-
lam automatikusan diszkvalifikálják magukat a 
beszélgetés hátralévő részéből.

Sportoló a kosárlabdázó is, akinek az óra csak 
az egyik ellenfele a sok közül, és a saját jó teljesít-
ménye mellett a csapattársaira is szüksége van, 

hogy felérhessen a csúcsra.
És sportoló az a Tom Brady is, aki a 
közelmúltban hetedik alkalommal is 

a magasba emelhette (aztán né-
hány nappal később részegen 
majdnem el is ejtette) a Vince 
Lombardi-trófeát. Az ő „munkája” 
nagyjából olyan, mintha Leonardo 

da Vinci egy kátyús úton zötyögő 
szekéren ülve festette volna a Mona 

Lisát, hiszen Bradynek úgy kell a má-
sodperc törtrésze alatt milliméter pontos 

passzokat kiosztania, hogy közben az ellenfél vé-
dői az „életére törnek”.

Azért nevesítettem a lassan 44 éves irányítót, 
mert ezt a cikket valahol ő ihlette. Amikor Tampá-
ban a Bucs vezéreként legyőzte Patrick Maho-
mest és a Kansas City Chiefst, fellángolt a vita: ő 
lenne minden idők legjobb sportolója?

Roger FEDERER, a legjobb 
nonkontakt egyéni sportoló 

40 éves kor fölött még mindig
az elitben játszik

»

Fura szerzet az ember. Nem elég neki, ha amit lát, az jó. 
Összehasonlítani akar, meg sorrendet felállítani. Keresi a legjobbat. 

Melyik a kedvenc filmed? És könyved? És lemezed? És lélegzetvételed? 
Vagy szívdobbanásod? Az elmúlt évek egyik nagy megfigyelése, hogy 

az embereket kifejezetten érdeklik ezek a listák. Hozzák 
a kattintásokat, azok meg a hirdetőket. Úgyhogy most elmesélem, mire 
jutottam, amikor arra kértek, hogy írjam meg, ki minden idők sportolója.

Szöveg: Tőrös Balázs • Fotó: pexels.com

S Z U B J E K T Í V

„Tom Brady 
»munkája« olyan, 

mintha Leonardo da 
Vinci egy kátyús úton 
zötyögő szekéren ülve 
festette volna a Mona 

Lisát.”

S Z U B J E K T Í V

Ki minden idők legjobbja?
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Hamarosan kiderül, de most vissza az elmélet-
hez! Végignéztem tehát a listákat, aztán egy zacs-
kó tökmaggal visszahúzódtam az elmepalotám-
ba, és mire előkerültem, a sportágakat a fejemben, 
valószínűleg nem először a világtörténelemben, 
négy kategóriába soroltam, attól függően, hogy 
egyedül vagy csapatban űzik-e, illetve abból a 
szempontból, hogy van-e fizikai kontakt.

Nekem egészen addig egyértelmű volt, hogy 
minden idők legjobbjának egy kontakt csapat-
sportban kell jeleskednie. Aztán leültem néhány 
barátommal beszélgetni, szóba került a téma, és 
elbizonytalanítottak.

Volt, aki szerint annak van a legnehezebb dolga, 
aki csak az óra ellen küzd. Olyan is akadt, aki a küz-
dősportoknál, elsősorban az ökölvívás háza táján 
keresné minden idők legjobbját. És akkor még egy 
név sem hangzott el! Egészen eddig…

Roger FEDERER 
Minden idők legjobb nonkontakt 
egyéni sportolója. 
Miközben értem, hogy van abban 
valami felemelő, ahogy az ember 
az óra vagy egy súly ellen küzd, 
esetleg éppen egy meghatározott 
magasságra helyezett rúd felett pró-
bál átevickélni, nálam előnyt élveznek 
azok az egyéni sportágak, ahol van egy 
konkrét ellenfél és megjelenhet a pszichológia.

Így jutunk el a teniszhez, amely parádés állóké-
pességet és mozgáskoordinációt igényel. Egy 
másik életben, amikor csodával határos módon 
több időm van, nagyon sok teniszt néznék. Szerin-
tem akkor is Roger Federer lenne nálam az első.

A lassan 40 éves svájci virtuóz jelen sorok írá-
sakor még mindig 5. azon a világranglistán, amit 
korábban 310 hétig vezetett, ebből 237(!) héten át 
egyhuzamban. Az ötödik hely ebben a korban, fő-
leg a fiatalok kondiját és felkészültségét nézve, 
hihetetlen. Behúzott 20 Grand Slam-tornát, mind-
egyiket legalább egyszer, de Wimbledonban pél-
dául nyolcszor nyert. Pekingben olimpiai bajnok 
lett, Wawrinkával pedig 2014-ben hazavitték 
Svájcba a Davis-kupát.

A pályán és azon kívül is kiváló sportember. El-
lenfelei tizenhárom alkalommal ítélték neki oda a 
Stefan Edberg sportszerűségi díjat, és a karrierje 
során megkeresett dollárszázmilliók saját szem-
mel is jól látható részét jótékonysági célokra for-
dította.

Babe RUTH
Minden idők legjobb nonkontakt csapatsporto-
lója. 
Magyarországon a Sport TV-nek köszönhetően 
csak az elmúlt hónapokban kezdődött meg iga-
zán a baseball térhódítása, de az Egyesült Álla-
mokban már évszázados múltra tekint vissza. 
Érdekes módon a sportág legnagyobb alakját 
nem az elmúlt évek, évtizedek szteroidokban gaz-
dag szezonjaiban kell keresni, hanem a két világ-

háború között, amikor Babe Ruth a Bambi-
no Bostonban és New Yorkban 

összesen hét bajnoki címet nyert.
Pályafutását dobóként kezdte a 

Boston Red Soxnál, de hiába győ-
zött ezen a poszton három World 
Seriesben is, utálta, hogy ahogy a 
posztján mindenkit, őt is pihente-

tik. Mivel minden meccsen játsza-
ni szeretett volna, ezért kiharcolta, 

hogy kimehessen az outfieldre.
A váltásnak meglett az eredménye. 

Ruth 1919-ben megdöntötte az érvényben lévő 
home run rekordot, ezért volt nagy csodálkozás, 
amikor a Red Sox tulajdonosa, Harry Frazee elad-
ta a New York Yankeesnek. A Boston ezt követő-
en 86(!) éven keresztül nem tudott újabb bajnoki 
címet nyerni. Ezt nevezték a Bambino átkának.

A Yankeesnél lehúzott 15 szezon alatt négy 
újabb World Seriest nyert, rekordot rekordra hal-
mozott, és nagykanállal ette az életet. A New York 
egyszer magánnyomozót fogadott, hogy kövesse 
a chicagói éjszakában. A beszámoló szerint 
egyetlen este hat nő ágyába bújt be. Mivel az italt 
sem vetette meg, a szerződésébe bekerült egy ki-
kötés, amely szerint a szezon során csak edzői 
engedéllyel ihat vagy maradhat fenn éjjel egy óra 
után.

Muhammad ALI
Minden idők legjobb kontakt egyéni sportolója.
Meg vagyok arról győződve, hogy ha összeeresz-
tenénk a világ összes sportágának az aktuálisan 
legjobb formában lévő képviselőjét, akkor egy 
független szakértőkből álló csoport az ökölvívót 
hozná ki a legjobb fizikumúnak.

És nem elég a lábmunka. Nem elég pofonokat 
adni és állni. Fejben is ott kell lenni.

Meg lehet arról győzni, hogy a Föld hordott a 
hátán jobb ökölvívót Muhammad Alinál, „leányko-
ri” nevén Cassius Claynél. De ha a világra és a kö-
vetkező generációkra gyakorolt hatást is figye-
lembe vesszük, akkor a Legnagyobbnál, ahogy 
magát nevezte, nem volt nagyobb.

Olimpiai bajnokként állt profinak, de a legenda 
szerint annyira felhúzta magát, amikor a masszí-
van rasszista Kentucky államban található szülő-
városában alig érdekelt valakit a sikere, hogy az 
Ohio folyóba dobta az aranyérmét.

Legjobb éveinek egy részét fel kellett áldoznia 
a meggyőződése miatt, amikor világnézeti okokra 
hivatkozva nem volt hajlandó részt venni a vietna-
mi háborúban. Öt év börtönre ítélték, amelyet vé-
gül megúszott, de ringbe nem léphetett.

Három alkalommal is elnyerte a nehézsúlyú vi-
lágbajnoki övet, Frazier és Foreman elleni mecs-
cseit az évszázad legjobb összecsapásai között 
tartják számon. Számtalan emlékezetes idézet 
fűződik a nevéhez, hatalmas arca volt, amire rá is 
játszott. A szájánál csak a szíve volt nagyobb. 
Visszavonulása után rengeteg időt töltött jóté-
konykodással, sok millió dollárt költött nemes cé-
lokra, és a becslések szerint több mint 22 millió 
éhezőt juttatott ételhez.

A sors fintora, hogy minden idők egyik legma-
gabiztosabb sportolója az utolsó éveire a Parkin-
son-kór miatt esendő öregember lett, aki állapotát 
egészen 2016-ban bekövetkezett haláláig méltó-
sággal viselte.

„Egy másik életben, 
nagyon sok teniszt 

néznék. Szerintem akkor 
is Roger Federer lenne 

nálam az első.”

S Z U B J E K T Í V

»

Babe RUTH, a legjobb nonkontakt csapatsportoló 
összesen hét baseballbajnoki címet nyert
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Michael JORDAN
Minden idők legjobb kontakt csapatsportolója.
Ugye nem gondoltátok, hogy nem kosaras lesz a 
győztes? 

Nemcsak azért döntöttem így, mert a kosárlab-
dát tartom az összes közül a legkomplexebb csa-
patsportágnak, de ez is vastagon benne van. 
Amíg Tom Brady, ha már tőle indult az egész, az 
amerikai futballnak csak egy kis szeletét űzi mes-
terfokon, addig a legjobb kosárlabdázók általában 
a játék összes elemében jeleskednek. És senkire 
nem igaz ez inkább, mint Jordanre, aki mindkét 
palánk alatt elit volt, nemcsak támadni tudott na-
gyon, hanem védekezni is, és a játékában egy-
szerre volt jelen az erő és az elegancia.

Kevés fejben erősebb sportolót hordott a hátán 
a föld. Amíg legyőzték, mindig eggyel erősebben 
állt fel. Amikor felért a csúcsra, senkinek nem en-
gedte meg, hogy letaszítsa onnan. Nem kért, de 

nem is adott kegyelmet, legyen szó ellenfélről 
vagy csapattársról.

Hatszor jutott döntőbe, és hatszor nyert. Min-
den alkalommal ő volt csapata legjobbja.

Közben pedig arra is volt ideje, hogy háta mö-
gött a Nikeval forradalmasítsa a sportcipőpiacot, 
és új alapokra helyezte a márkák és szponzorál-
tak együttműködését.

Nálam emiatt ő minden idők legjobb sportoló-
ja. És nálad? 

TŐRÖS BALÁZS, ALIAS @BAZSKA
A Sport TV NBA-szakkommentáto-
ra, Magyarország egyik legnépsze-
rűbb majorsportszakértője. Fenn-
maradó kevés szabadidejében 
YouTube-csatornáját tölti meg 
elsősorban kosárlabdához köthető tartalmakkal.

S Z U B J E K T Í V

Muhammad ALI, a legjobb kontakt 
egyéni sportoló visszavonulása után 

sok millió dollárt költött nemes célokra

Michael JORDAN, a legjobb kontakt csapatsportoló 
hatszor jutott döntőbe, és hatszor nyert. 

Minden alkalommal ő volt csapata legjobbja



Tavaly novembertől idén májusig digitális ok-
tatásban volt részük a középiskolásoknak. 
Szinte napra pontosan fél évig nem mehet-

tek iskolába a diákok a koronavírus-járvány miatt. 
Rengeteg cikk jelent meg a témában, viszont ma-
gukról az érintettekről keveset lehetett tudni, hogyan 
is élik ők meg ezt az időszakot. Most egy 9. osztá-
lyos diák szemével mutatjuk be a hat hóna-
pot felölelő időszakot.

Igazából nem is tudom, hol kezd-
jem. Erről beszélni ugyanis elég 
nehéz. Az én szemszögemből 
mindenképpen. Pechemre je-
lenleg középsuliban, a győri 
Prohászka Ottokár Orsolyita 
Gimnáziumban elsőéves va-
gyok, és mondanom sem kell, 
hogy az érettségizők, illetve az 
1. és 8. évfolyamosok helyzete 
mellett a középiskolás első év is 
érdekes pont a karanténnal kap-
csolatban. Azt vettem észre, hogy mi, 
emberek elég könnyen képesek vagyunk a rosszra 
reagálni, és ha valami logikus történik, akkor csak 
hallgatni. Ez van az oktatással kapcsolatban, hiszen 
mindenki tudja, ezek az intézkedések kellenek a ví-
rus elleni védekezésben. Talán emiatt fájó a mi hely-
zetünk, mert mi is kellőképpen tisztában vagyunk 
azzal, hogy ami történik a diáksággal manapság, az 
szükséges. Nagyon sok osztálytársam van, akik 
mindig az intézkedések határidejét várták, majd el-
mondásuk szerint csalódtak, és elhagyatottnak 
érezték magukat. Én kivétel vagyok ez alól. Bárki 
bármit mond, nem egy könnyű helyzet ez, és ne 
csak mi, diákok mártírkodjunk, hanem a tanárok 
szemszögét is nézzük meg. Konkrétan a tanárok-
nak egy képernyő előtt kell eltölteniük legalább 6–7 

tanórát, és akkor a tananyagátadásról nem esik szó. 
A tanórákba mindig beletartozik a rossz internet, a 
nem működő kamera, a mikrofon és a hasonló dol-
gok. Személyes tapasztalat, hogy a Google Meet 
nevezetű alkalmazás, amelyen keresztül az online 
tanítás folyt videóhívásban, eléggé túlterhelt, és ez 
nem vált az előnyünkre. 

A legnagyobb gondot a közösség hiánya 
jelentette. Sosem éreztem magam eny-

nyire magányosnak, pedig magá-
néletileg most csúcson vagyok, 

semmire nem lehet panaszom, 
remek barátnőm és barátaim 
vannak, de… 

Hiányzik az a miliő, az a sok 
élmény, amelyeket csak közö-
sen, az osztálytársakkal lehet 

szerezni. A dolgozatok előtti kö-
zös izgulás, amikor a másik vázla-

tát bámulva tömjük a fejünk tudás-
sal. A szünetekben lévő párbeszédek, az 

iskola utáni szörnyű gyorsételek, a barátságok, 
a tanár-tanuló interakciók. Ezek mind olyan dolgok, 
melyek nemcsak izgalmassá teszik az életünket, 
hanem formálják a személyiségünket, ami ebben a 
korban a legfontosabb. Ezek a helyzetek az idén 
elúsztak. Annyi lehetőség és izgalom lett a semmi-
be száműzve. Az első egy hónapom, melyet az isko-
lában töltöttem, számomra ennek a töredékét hoz-
ta, ami nagy teljesítmény. Az osztálytársaim, a 
tanáraim, illetve az iskolám nekem a legmegfele-
lőbb hely, mégis a gimis négy évből egy gyakorlati-
lag elment, elég furcsa lesz szeptembert úgy kezde-
ni, hogy másodikosként még mindig ismerkedünk, 
mint közösség. Remélem, a következő teljes tanév 
lesz, addig is én csak annyit mondok, hogy vigyáz-
zanak magukra! &Rew

T I N I S Z E M M E L

46 P L A Y  I N  G Y Ő R

Karantén egy tinédzser szemével
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