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A Play in Győr-magazin harmadik számát ve-
hetik kezükbe Kedves Olvasóink. Az előző 
számot alaposan átírta a koronavírus-jár-

vány, mely továbbra is életünk része, így rengeteg a 
bizonytalanság. Igyekeztünk azonban izgalmas, ol-
vasmányos anyagokat írni, olyan témákat találni, 
melyek szorosan kapcsolódnak Győrhöz, a Play in 
Győr-életérzéshez, és ebben a nehéz időszakban 
egy kis optimizmust, örömet nyújtanak an-
nak, aki fellapozza kiadványunkat.

Jelen állás szerint októberben kez-
dődik a magyar kosárlabda-
bajnokság, januárban az Európa-
kupa, melyben az UNI Győr MÉLY-
ÚT csapata is érdekelt. A győriek 
kerete alaposan átalakult nyáron, a 
vezető edző pedig a sportág egyik élő 
legendája, a Pécshez szorosan kötődő 
Iványi Dalma lett, akinek felelevenítjük pá-
lyafutását és eddigi edzői állomásait.

Képriportban beszámolunk arról, hogyan kísérte 
végig Dalmát Győr nevezetes helyein a szintén pécsi 
Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok és többszörös 
olimpikon úszó, aki már 2013 óta él a városban.

Néhány személyes, a játékosok által összeállított 
kérdéssorból megismerkedhetnek az UNI Győr ko-
sárlabdázóival is.

A győri utánpótlás egyik legnagyobb ígéretével, 
Ferenczi Katával külön cikkben is foglalkozunk, a fi a-
tal játékos elmondja, hogyan kezdődött a karrierje, 
milyen céljai vannak, és mit csinál, ha éppen nem az 
iskolában vagy a csarnokban van.

A kultúra szerves részét képezi lapunknak, ezút-
tal a Győri Balett nyáron kinevezett új igazgatójával, 
Velekei Lászlóval beszélgettünk a társulatról, a balett 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Pár éve nagy sikerrel futott, és a videómegosztó-
kon azóta is töretlen a népszerűsége A Játékkészítő 
című élő meseshow-nak, melynek egyik karaktere, 
Babszem Jankó a győri kosarasok kabalafi gurája 
lesz. Illés Gabriella producer beszélt lapunknak a da-
rabról és a kosarasokkal való kapcsolatról.

A csapatot az idei szezontól a DRK öltözteti, a 
győri Árkádban található boltot a közelmúltban 

franchise-partnerként átvevő Penso Kft. tu-
lajdonosaival beszélgettünk erről.

Az év első felében a TV2-n volt lát-
ható az Exatlon Hungary sport-
reality, melyben a győri wake board-
világbajnok Orbán Olivér is szere-
pelt. Vele is készült anyag, emellett 
bemutatjuk azt az ikrényi létesít-

ményt, ahol Oli karrierje elkezdődött. 
Az extrém pálya mellett strand is üze-

mel a Győrtől pár kilométerre található te-
lepülésen, és májustól szeptemberig rendkívül 

népszerű a győriek körében is. A wakeboardozni ér-
kezőknek viszont hetven százaléka külföldi, hiszen a 
régió egyik legjobb pályájáról van szó.

Győr egyik legnagyobb klubja a jelenleg hét szak-
osztállyal működő Győri AC, melynek a közelmúlt-
ban lett új elnöke. Papp Oszkár eddig az evezős-
szakosztályt vezette, most elmondta, mennyiben 
lesz más az egész klubot irányítani.

Ahogyan a bevezetőben jeleztük, a koronavírus 
már hónapok óta meghatározza a sportéletet is. Ál-
landó szerzőnk, Tőrös Balázs arról ír, hogy mennyi-
ben változhat meg a jövőben a sportvilág.

Tinirovatunkban @Rew kedvenc sportfi lmjéről, a 
Carter edzőről – aki az amerikai gettóban egy kosár-
labdacsapatot irányít – írta le véleményét.

Jó olvasást kíván: a Szerkesztőség

Élet a koronavírus után és alatt

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

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

„…ebben a nehéz 
időszakban egy kis 

optimizmust, örömet 
nyújtunk annak, aki 

fellapozza 
kiadványunkat.”
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Iványi Dalma Békéscsabán született 1976. már-
cius 18-án. A 175 cm magas játékos fiatal korá-
ban a Mezőberény csapatában játszott, majd 

14 évesen bemutatkozott a Kecskemét színeiben 
az első osztályban. Az érettségi után, 1994-ben 
igazolt a PVSK csapatához, ahol első évében baj-
noki címet nyert, a döntő utolsó mérkőzésén 
22 pontot dobva. Ebben a tanévben a 
JPTE-n tanult, majd ösztöndíjasként 
4 évet töltött Miamiban marketing 
szakon. Közben játszott az egyete-
mi csapatban is, ahonnan a ma-
gyar bajnokság rájátszásaira 
rendre hazautazott a PVSK-hoz. 
Az egyetem befejezése után a 
PVSK irányítója és csapatkapitánya 
lett annak megszűntéig, ahol össze-
sen kilenc bajnoki címet szerzett.

Huszonhárom évesen, 1999-ben ő lett az 
első magyar női kosárlabdázó (Nagy Andrea mel-
lett), aki bemutatkozott a WNBA-ben: 1999-ben és 
2000-ben a Utah Starzznál, majd 2003-ban a Phoe-
nix Mercurynél játszott, majd két idényt lehúzott a 
San Antonio Silverstarsban, 2005-ben 30, 2006-
ban 31 meccsen játszott. 2010-ben aláírt az Atlan-
ta csapatához, ahol azonban nem lépett pályára.

A 2011-es bajnoki döntő után szülési szabad-
ságra vonult, fia, Szamuil decemberben jött 
világra.

„Nagyon különleges, jó érzés anyának lenni, 
néha még egészen felfoghatatlan, hogy mindez 
megtörtént” – nyilatkozta akkor az egykori kiváló-
ság, aki a gyermeke nevéről is beszélt: „A Szamuil 
egy bolgár név. Nekem nem ugrott be olyan meg-
határozó magyar fiúnév, amelyhez ragaszkodtam 

volna.”
Nem véletlen a bolgár eredet, Dalma 
férje ugyanis a bolgár származású 

Dobrin Petrov, akitől 2015 februárjá-
ban született még egy gyermeke: 
Abigél Ralica.

Iványi a 2011–12-es bajnokság 
alatt a csapat többségi tulajdonosa-
ként dolgozott, annak megszűntéig, 

majd visszatért a pályára. Ugyan 2012 
őszén először a török Botaşspor Adana 

csapatához szerződött, de első tétmérkőzé-
se előtt szerződést bontottak. A klasszis átigazo-

lása állítólag megosztotta a klub elnökségét – ezzel a 
játékos csak a helyszínen szembesült –, késett a já-
randósága, a klub nem teljesítette a szerződésben 
vállalt kötelezettségeit, az irányító alig játszott a csa-
patban a felkészülési mérkőzéseken. Nem maradt 
azonban csapat nélkül, hazatért a PINKK-Pécsi 424 
csapatába, mellyel 2014-ben magyar bajnok lett, így 
a csúcson hagyta abba a játékot.

Iványi az összes korosztályos válogatott tagja 
volt, legnagyobb sikere az U18-as válogatottal az 

Iványi Dalma nevét a kosárlabda barátainak biztosan nem kell 
bemutatni, de talán az egyetemes sport iránt rajongóknak sem. 

A győri női csapat új vezetőedzőjének pályafutását összeszedtük.
Szó, mi szó gazdag eredménysorral büszkélkedik 

a magyar sport egyik nagy alakja.
Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: Huszár Gábor, archív

»

„…noha elsőd-
legesen a győri 

kosárlabda sikereiért 
dolgozom, a későbbi-
ekben ebből a magyar 
női kosárlabdázás is 

profitálni tud.”

Egy igazi ikon a győri kispadon
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Európa-bajnokságon elért harmadik hely. A fel-
nőtt keretnek 1995 és 2007 között volt tagja. Négy 
alkalommal (1995, 1997, 2001, 2003) játszott az 
Európa-bajnokságon és egyszer a világbajnoksá-
gon is (1998).

Tízszeres magyar bajnok (1995, 1998, 2000, 
2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2014), nyolc-
szoros kupagyőztes (2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2009, 2010), kétszer szerzett bronzér-
met az Euroligában (2001, 2004).

Háromszor tagja az Euroliga All-Star európai 
válogatottjának (2006, 2007, 2008). Az Euroligá-
ban 2010-ben tripla-duplát ért el a lengyel Krakkó 
ellen (24 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz), amivel 
a hét játékosa lett.

Négy szezonban (2005, 2008, 2009, 2011) volt 
az Euroliga legjobb gólpasszadója, három alka-
lommal (2002, 2004, 2007) az Euroliga legjobb 
labdaszerzője, egy ízben (2008) az Euroliga leg-
jobb százalékkal büntetőző játékosa.

Játékos-pályafutását követően sportvezető-
ként dolgozott a PINKK csapatánál. 2017-ben pe-
dig a női felnőttválogatott edzői stábjának tagja 
lett, majd párhuzamosan az U18-as válogatottnál 
is dolgozott. Mielőtt a nyáron Győrbe szerződött, 
a PVSK-nál szakmai igazgatóként dolgozott.

Az év magyar kosárlabdázójának hatszor vá-
lasztották meg (2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 
2014).

„Mikor befejeztem a pályafutásomat, tudtam, 
hogy edzősködni szeretnék, de abban is biztos vol-
tam, hogy apránként építem fel edzői karrieremet, a 
felnőttekhez még nem éreztem akkor készen ma-
gam. Ennek megfelelően a különböző korosztályok-
ban gyűjtöttem a tapasztalatokat, a felnőttváloga-
tott melletti edzősködés is sokat segített. Bevallom, 
úgy terveztem, még egy-két évet várathat magára a 

Európa-bajnokságon elért harmadik he
nőtt keretnek 1995 és 2007 között volt ta
alkalommal (1995, 1997, 2001, 2003) já
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nagy kihívás, de jött ez a nagyon szimpatikus felké-
rés, ami felgyorsította a folyamatokat. Minden 
amellett szólt, hogy kipróbáljam magam ezen a 
szinten is. Éreztem, hogy ezt a lehetőséget nem 
szabad kihagyni. Tény, hogy eddig minden Pécshez 
kötött, de a győri klubnál is több pécsi származású 
kollégám lesz, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, 
így nem leszek teljesen idegen. A családom is jön 
velem. Az eddigi győri időszakom tapasztalatai 
alapján úgy látom, a motivációval nincs gond. Pró-
báljuk a fiatalos lendületet, hévet a javunkra fordíta-
ni. Fontos azonban a türelem. Ez újonc élvonalbeli 
edzőként rám is vonatkozik, igyekszem majd a ne-
hezebb helyzetekben nem kapkodni, hanem higgad-
tnak maradni. A győri ajánlatban az volt rendkívül 
vonzó, hogy hosszú távra terveznek, nem azonnal 
kell a csúcsra felérni, ebben az esetben valószínűleg 
nem is vállaltam volna a feladatot. Bízom benne, 
eredményes időszak vár rám, ránk Győrben. Hi-
szem, hogy noha elsődlegesen a győri kosárlabda 
sikereiért dolgozom, a későbbiekben ebből a ma-
gyar női kosárlabdázás is profitálni tud" – mondta 
Iványi Dalma. 

Ő lett 23 évesen az első magyar női kosár-
labdázó, aki bemutatkozott a WNBA-ben

Iványi Dalma a felnőtt- és U18-as női válogatott szakmai stábjának is tagja volt az elmúlt években
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Iványi Dalma és Jakabos Zsuzsanna neve egy-
beforrt Pécs városéval. A győri női kosárlabda-
csapat edzője legnagyobb sikereit a baranyai 

gárdával érte el, míg a többszörös olimpikon úszó 
is Pécsről jutott ki több olimpiára. Utóbbi viszont 
már hét éve él Győrben, mára második otthona 
lett a megyeszékhely. Adta magát, hogy ő legyen 
Dalma első „idegenvezetője”, együtt járták be Győr 
ikonikus helyeit, így voltak a Dunakapu és a Szé-
chenyi téren, az egyetemnél, a Duna-parton és a 

városházánál is. Iványi Dalma még új a városban, 
viszont hosszú távú szerződést – három plusz 
két év – kötött a győriekkel, így számára is új ott-
honná válhat a város. 

Ha megnézzük Dalma pályafutását, látható, 
hogy nem egy vándor, bár nem pécsi születésű, 
mégis hosszú évtizedekre telepedett le a Mecsek 
tövében. 

Ha Győrben is több időt eltölt, az azt jelenti, 
hogy sikeres a közös munka a fiatal csapattal. 

Pécsiek Győrben
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1.  Melyik a legkedvesebb 
kosárlabdával kapcsolatos 
élményed?

2.  Mivel foglalkoznál, ha nem 
kosaraznál?

3.  Mitől/kitől félsz a legjobban?

4.  Mi a kedvenc ételed?

5.  Ha választhatnál, hogy miben 
legyél kiemelkedően tehetsé-
ges, mi lenne az?

6.  Kinek a bőrébe bújnál egy 
teljes napra?

7.  Mi az, ami nélkül sosem 
indulsz el otthonról?

8.  Melyik sportot kedveled a 
legjobban a kosárlabdán kívül?

9.  Hova jutnál el a legszíveseb-
ben?

1.  Amikor bekerültem az NCAA-bajnokságba az 
utolsó egyetemi évemben.

2.  Ha nem kosaraznék, talán ügyvéd lennék.
3.  A kígyóktól.
4.  Pizza és csirkeszárnyak.
5.  Szeretnék napról napra jobb lenni mindenben, 

amit csinálok.
6.  Sanaa Lathan színésznőébe.
7.  A nyakláncom.
8.  A kosárlabda mögött nagyon szorosan a foci a 

második.
9.  A Maldív-szigetekre és Bora Borára.

Brianna Joelle KIESEL
Születési idő: 1993. 07. 08.
Magasság: 170 cm3

1.  Az utánpótláséveim alatt szerzett országos 5. 
hely.

2.  Valószínűleg most gőzerővel készülnék a 
színművészetire, hogy a színészi ambícióim 
kiéljem.

3.  A magánytól vagy az unalmas, szürke élettől.
4.  Édesanyám Cézár-salátája és a nagymamám 

rétese.
5.  Szerintem a nyelveket mondanám.
6.  Senkiébe, legfeljebb Kéita Ayáéba.
7.  Parfüm és telefon.
8.  A családi hatások miatt is a futball.
9.  Reykjavík és Madrid.

ROZMÁN Lilla Anna 
Születési idő: 2002. 09. 13.
Magasság: 174 cm6

A hamarosan kezdődő szezonra jelentősen átalakult az UNI Győr MÉLY-
ÚT kerete. A következőkben néhány személyes, a játékosok által össze-

állított kérdéssorból megismerkedhetnek a csapat kosárlabdázóival. 

Az UNI Győr 2020–21-es csapata

1.  2018-as FinalFour.
2.  Valószínűleg színésznő, énekesnő lennék.
3.  Nagyon félek a darázstól és a pókoktól.
4.  Húsleves, rántott hús, palacsinta.
5.  Főzésben.
6.  Példaképem Beyoncé, szóval szívesen átélném 

egy napját.
7.  Kulcsok.
8.  Foci.
9.  Ausztrália, USA, Bahamák.

DUBEI Debóra Franciska
Születési idő: 1997. 01. 04.
Magasság: 184 cm4IVÁNYI Dalma 

vezetőedző

SEBESTYÉN BALÁZS
erőnléti edző

FŰZY-ANTOLOVICS ADÉL
másodedző

MERIM MEHMEDOVIC
másodedző

BURDI Szabolcs 
masszőr
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1.  Amikor a 2019-es EYOF-on ezüstérmet nyertünk 
az U16-os válogatottal.

2.  Nagyon érdekel a biológia, úgyhogy azon a 
területen helyezkednék el.

3. A galamboktól.
4. Anyukám gyümölcslevese.
5.  Sportokon belül természetesen kosárlabdában, 

egyébként valamely művészeti ágban, például 
rajzolásban.

6.  Nagy példaképem Cecilia Zandalassini, szívesen 
átélném egy napját.

7. A telefonom nélkül.
8.  Második kedvenc sportom a foci, bár jobban 

szeretem nézni, mint játszani.
9.  Nagy álmom, hogy eljussak Londonba.

FERENCZI Kata 
Születési idő: 2004. 02. 07.
Magasság: 184 cm10

1.  Amikor az U18-as 3x3-as Európa-bajnokságot 
megnyertük 2018-ban.

2.  Biztosan olyan munkakörben dolgoznék, ahol 
aktívan tudom tölteni a napjaimat.

3.  A szeretteim és a saját egészségem elvesztésétől.
4.  Minden, ami zöldség vagy gyümölcs. Kivéve a 

zellert, azt nem szeretem.
5.  Nyelvtudásban. Legszívesebben az összes 

nyelven beszélnék, ami csak létezik.
6.  Kipróbálnám egy napra, milyen lehet egy híres-

ség élete.
7.  Telefonom, lakáskulcsom és most a szájmasz-

kom.
8.  A kézilabda és a lovaglás is tetszik.
9.  Egy nyugodt szigetre, ahol nincs nyüzsgés.

RÉVÉSZ Boróka 
Születési idő: 2000. 05. 16.
Magasság: 177 cm8

1.  Az Európa-kupában 17 pontos idegenbeli 
vereség után, otthon, sérülés miatt gyengült 
kerettel, 22 pontos győzelemmel továbbjutás.

2. Android app feljesztése.
3. Sötétben lemenni a pincébe.
4. Máglyarakás.
5. Éneklés.
6. Egy férfiéba.
7. Kulcs.
8. Strandröplabda.
9. Antarktisz.

12 MANSARÉ Manty Anna
Születési idő: 1992. 01. 08.
Magasság: 188 cm

1.  Utánpótlás országos döntők.
2.  Dietetikus.
3.  Pókoktól.
4.  Palacsinta.
5.  Bármennyit tudjak futni és ne fáradjak el.
6.  Meghan Markle
7.  A telefonom és a nyakláncom.
8.  Foci.
9.  Amerika.

WENINGER Virág 
Születési idő: 1997. 06. 20.
Magasság: 180 cm9

1.  A sok emlék közül talán az U18-as 3x3-as 
vb-ezüst Indonéziában és az Európai Játékokon 
3x3-ban elért második hely tavaly.

2.  Kosárlabda nélkül nehéz elképzelni az életem, de 
talán tanár lennék szívesen.

3.  A sötétségtől.
4.  Tészta minden mennyiségben.
5.  Szívesen lennék híres énekes.
6.  Egy napra Elena Delle Donne bőrébe.
7.  A telefonom és egy üveg víz.
8.  Atlétikát, azon belül a tízpróbát.
9.  Új-Zélandra.

Kadri-Ann LASS
Születési idő: 1996. 11. 24.
Magasság: 191 cm7

1.  A hazai közönség előtt játszott utánpótlás 
Európa-bajnokságok.

2.  Valószínűleg még jobban rákoncentrálnék a 
tanulásra, és előbb-utóbb a sportdiplomácia felé 
venném az irányt.

3.  Bazsitól, az erőnléti edzőnktől, amikor elfelejtem 
kitölteni a regenerációs táblázatot.

4. Padlizsánkrém.
5. Idegen nyelvek tanulása.  
6. Azt hiszem, nincs ilyen ember.
7. A parfümöm nélkül sehova.
8. Síelés.
9.  Új-Zéland és Izland, a kettő között sajnos nem 

tudok dönteni.

TÖRÖK Ágnes Zsuzsanna
Születési idő: 1998. 01. 23.
Magasság: 183 cm13
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1.  Hatalmas élmény volt életem első válogatott-
mérkőzése. 

2.  Biztosan valami más sportot űznék, mert kevés 
jobb szakmát tudok mint főállású sportoló.

3.  Nincsenek különösebben félelmeim.
4.  Anyukám sajtos, brokkolis csirkéje krumplipürével.
5.  Természetesen a kosárlabdában szeretnék 

kiemelkedő lenni, ezen kívül még talán az 
éneklésben.

6.  Kipróbálnám, milyen lehet híres énekesnek vagy 
akár színésznek lenni, persze csupán 24 órára.

7.  A telefonom és a pénztárcám.
8.  A csapatsportokat kedvelem, így a focit és a 

kézilabdát.
9.  A csúcs, ha sportolóként utazhatnék az olimpiára.

MILKOVICS Réka
Születési idő: 2004. 03. 12.
Magasság: 179 cm18

1.  Nehéz választani, de talán az U18-as Európa-baj-
nokság a legkedvesebb emlékem, hiszen 
ezüstérmesek lettünk.

2.  Abban biztos vagyok, hogy sportolnék valamit a 
suli mellett.

3.  Nem szeretem a mély vizet.
4.  Tejszínes csirkés penne.
5.  Főzés.
6.  Rozmán Lilláéba :-).
7.  A telefonom és a fülhallgatóm mindig velem 

vannak.
8.  Focit, amerikai focit. 
9.  Norvégiába vagy Kanadába, a sarki fények miatt.

KÉITA Aya Júlia
Születési idő: 2002. 12. 02.
Magasság: 173 cm20

1.  Amikor 2012-ben megnéztük, hogy az UNI Győr 
lett a bajnok egy izgalmas párharc végén.

2.  Kiskori vágyam miatt állatorvos lennék.
3.  Egy sérüléstől, ami miatt nem tudnék sportolni.
4.  Málnakrémleves és nutellás palacsinta.
5.  Főzésben.
6.  Sue Birdöt választanám.
7.  Telefon és pénztárca.
8.  Kiskoromban kézilabdáztam, így közelebb áll 

hozzám, mint más sportág.
9.  Bali és Sydney.

BAFFY Fanni 
Születési idő: 2000. 12. 30.
Magasság: 169 cm17

Az amerikai játékos jelenleg a WNBA-ben szerepel, 
csak később csatlakozik a csapathoz. A sűrű 
menetrend és a koronavírus-járvány miatti szűkebb 
lehetőségek miatt a kérdéssorra nem tudott 
válaszolni.

Beatrice MOMPREMIER
Születési idő: 1996. 08. 08.
Magasság: 193 cm32

1.  Universiade, mikor több mint 5000 ember előtt 
játszottunk.

2.  Orvos lennék.
3.  Édesanyám elvesztésétől.
4.  Bolognai spagetti és rizottó (lehetetlen választa-

ni közülük). 
5.  Step back dobások.
6.  Beyoncé
7. Telefon. 
8. Kézilabda.
9. Bora Bora.

BARNAI Judit Eszter
Születési idő: 1994. 01. 17.
Magasság: 190 cm55

1.  Amikor a Vasassal megnyertük a junior orszá-
gos döntőt Miskolcon 2018-ban.

2.  Óvónő lennék, nagyon szeretek gyerekekkel 
foglalkozni.

3. A pókoktól és a kígyóktól.
4. Vadas zsemlegombóccal.
5. Beszéljek folyékonyan nyelveket.
6. Luka Doncic
7. Zsebkendő és pénztárca.
8. Kézilabda.
9. New York.

DOMBAI Réka
Születési idő: 2002. 09. 16.
Magasság: 179 cm15
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Jelen állás szerint a magyar bajnokság október 
elején elkezdődik, ám az már biztos, hogy 
az Európa-kupa csak január 6-án rajtol el. 

A szezonkezdésről, a változásokról beszélt 
Fűzy András, az UNI Győr MÉLY-ÚT elnöke, 

emellett pedig bemutatjuk EK-ellenfeleiket is.
Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: Huszár Gábor

Utazás az ismeretlenbe

Az egész szezonról az egyik ismert Tátrai 
Band-szám, az Utazás az ismeretlenbe jut 
eszembe, hiszen olyan év előtt állunk, hogy 

magunk sem tudjuk, igazából mi vár ránk. Hetekre, 
hónapokra előre lehetetlen tervezni, gyakorlatilag 
naponta kell fontos döntéseket hozni. Az Euró-
pa-kupával kapcsolatban pedig Shakespeare Víz-
kereszt vagy amit akartok című műve ugrik be, 
mert pont vízkereszt napján lesz az első mecs-
csünk. Ezzel a döntéssel egyébként a FIBA alapo-
san keresztülhúzta a számításokat idehaza. A ter-
vek szerint ugyanis sűrített menetrendben heti két 
meccset játszottak volna a csapatok a bajnokság-
ban, ám úgy, hogy a Sopron és esetleg a Diósgyőr 
is ott lesz az Euroliga rajtján októberben, ezt az el-
képzelést nehéz lesz megvalósítani. A klub állás-
pontja, hogy ez így nem célszerű döntés, rendkívül 
nehéz helyzetbe hozta a csapatokat, a szövetsé-
günket a nemzetközi szervezet” – mondta Fűzy 
András, aki azt is hozzátette, hogy egyelőre nincs 
hivatalos versenynaptár, és a már említett FI-
BA-döntés miatt egyelőre képlékeny, mikor és mi-
lyen lesz egyáltalán.

Ellenfeleink
Bár a nemzetközi kupasorozat csúszik, a sorsolás 
megtörtént, eldőlt, hogy az A csoportban szerepe-

lünk majd. Ellenfelünk a Szekszárd, az ukrán BC 
Promotey és a török Kayseri lesz. Ezt a három 
csapatot mutatjuk be röviden.

SZEKSZÁRD: A tavalyi csapatból az immáron ki-
lencedik(!) szekszárdi évadjára készülő Theodore-
án Alexandra csapatkapitány mellett Andi Hanna, 
Bálint Réka, Holcz Rebeka, Horváth Dóra, Miklós 
Melinda, Pop Anamaria, Renczes Rebeka, Studer 
Ágnes, Studer Zsuzsa és Vincze Nikolett rendel-
kezik élő szerződéssel.

Hozzájuk csatlakozik az ismét játékra jelentke-
ző Gereben Lívia, aki felgyógyult a leukémiából és 
újabb három évre kötelezte el magát Szekszárdra. 
A honi kontingenst a hat év után a KSC-hez vissza-
térő Zele Dorina, valamint a sokoldalú és jelentős 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező Szabó Fanni 
leigazolásával erősítették meg a Tolna megyeiek.

A tavalyi csapatból Krnjics Szara újra kék-fe-
hérben szerepel, és az amerikai Erica McCall is 
marad, ő a negyedik szezonját kezdi Szekszár-
don.

A keret három új igazolással lett teljes: Zala 
Friskovec, Maja Skorics és Goree Cyesha is 
kék-fehérben szerepel a szezonban.

Távozott a klubtól Ivana Dojkic, Kiss Virág, 
Tyaunna Marshall és Marie Ruzicková.

„
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KAYSERI: A törökökkel korábban az Euroligában 
már találkozott a győri gárda. Azóta mindkét 
klub életében jelentős változások történ-
tek. Az elmúlt szezonban a Kayseri a 
tabella 8. helyén állt 9 győzelemmel 
és 10 vereséggel a versenyrend-
szerek leállításakor. Már kihirdet-
ték a csapatukat. Hosszabbított 
Ayhan Avci vezetőedző. A tavalyi 
török magból Ayşegül Günay 
Aladağ és Melis Gülcan folytatja. Új 
érkező a Fenerbahce válogatott játéko-
sa Esra Ural Topuz, Zeynep Öykü Kalbi-
sağde és megkapta első profi szerződését – 
rögtön 5 évre – a klub korosztályos válogatott 
nevelése, Fatma Dikmen.

A légiósokat tekintve elsősorban elsőéves fia-
talokra építenek. A legismertebb és legrutinosabb 
Jacki Gemelos lesz, aki öt év kihagyás után nyá-
ron tért vissza a WNBA-be. Az újoncokat nézve a 
Louisville Cardinals növendéke, Kylee Shook, illet-

ve a South Carolina tehetségei, Tyasha Harris és 
Mikiah Herbert Harrigan érkeznek.

BC PROMETEY: Az eddig férficsa-
patot, női és férfi röplabda-alakula-

tot versenyeztető klub június 3-án 
jelentette be, hogy női kosárlab-
da-szakosztályt alapít. Csapatuk 
az ukrán válogatottra épít: Veroni-
ka Lyubynets, Vita Gorobets, Yulia 

Musienko, Ulyana Datsko és Dary-
na Dubrovska igazolt az együtteshez.
A legismertebb név a hazaiak közül 

Viktoria Kondus, aki 14,4 pontos átlaggal a 
csonka szezonban a legeredményesebb hazai já-
tékos volt Ukrajnában, de július végén az ukrán 
3×3-as bajnokság egyik fordulójában súlyos térd-
sérülést szenvedett, hat hónap kihagyás vár rá. 
Egy légióst jelentettek be eddig az ukránok: a 184 
cm magas bedobót, Ke’Shunan Jamest, akinek 
Görögországban 20 pont feletti átlaga volt. 

„A klub szerint ez 
így nem célszerű 

döntés, nehéz helyzetbe 
hozta a csapatokat, a 

szövetségünket a nem-
zetközi szervezet.”

A remények szerint a hazai és a nemzetközi összecsapásoknak is otthont adhat az egyetemi csarnok
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Ferenczi Kata a győri – és a magyar – kosárlabdázás 
egyik nagy ígérete. A korosztályos válogatott játékos 

nyáron már a felnőttcsapattal edzett, pedig még 
alig múlt 16 éves. Nem sokon múlt egyébként, 

hogy Kata nem a kosárlabdát választotta, 
először a kézilabdázással kacérkodott.

Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: Huszár Gábor

Már a felnőttekkel edz 
a győri tehetség

Édesanyja, Réka elmondta: kellett egy kis szü-
lői ráhatás, hogy végül így döntsön: „Az általá-
nos iskolában napközis sportszakkörként ta-

lálkozott Kata a kosárlabdával. Szinte mindenki 
kézilabdázni akart, ő is, de mi rábeszéltük a ko-
sárlabdára. Magasságának és tehetségé-
nek köszönhetően az akkori edzője, 
Kulacs Zoltán hamar felfigyelt rá. A 
kezdeti heti két-három edzést köve-
tően hamar jöttek az első sikerek is. 
Ez önbizalmat adott és meghatá-
rozta az útját, rövid időn belül már 
egyesületi szinten folytatta a mun-
kát, így nem volt kérdés, hogy mi mel-
lett köt ki véglegesen.”

Kata előtte az úszással is megismer-
kedett, versenyezett is, de elsősorban egész-
ségügyi okai voltak, hogy úszott.

„Mivel beteges, asztmás volt kicsinek mindkét 
lányom, orvosi utasításra mentünk le az uszodába. 
Kata versenyszerűen űzte az úszást, Dorka pedig 
heti két alkalommal ma is lejár az uszodába, őt 
emellett inkább a művészeti dolgok vonzzák. Na-
gyon szépen fest és rajzol” – folytatta az édesanya, 

aki elárulta: a családjukban a sport mindig is fon-
tos szerepet töltött be.

„Édesapám részéről fiús család vagyunk, főleg 
focisták vannak a családban, köztük válogatott lab-

darúgó is. A legtöbben még ma is a labdarúgás-
ban dolgoznak, edzőként, gyúróként he-

lyezkedtek el az aktív pályafutást 
követően” – mesélte Réka.

Hogy Kata mikor érezte először 
igazán, hogy jó döntést hoztak, mi-
kor a kosárlabdát választotta, arról 
így beszélt: „Szerintem az első válo-
gatott-összetartás után, tizenhárom 

évesen gondoltam azt, hogy komo-
lyabb szinten is érdemes folytatni a ko-

sárlabdát. Klubszinten is jöttek az első si-
kerek: előbb a tinibajnokságban lettünk 

harmadik helyezettek, majd a rákövetkező évben 
ugyanezzel a csapattal a serdülők között a negyedik 
helyen zártunk. A válogatottal a tavaly Bakuban 
megrendezett EYOF-on nyert ezüstérmet tekintem 
az eddigi legnagyobb sikeremnek.”

A fiatal tehetség erénye, hogy több poszton is 
bevethető.

„Őszintén szólva 
nem számítottam rá, 
hogy már júniusban 

a felnőttekkel 
dolgozhatok.”

»
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„A hármas és a négyes poszton is egyaránt tudok 
játszani. Győrben eddig többet játszottam belső 
poszton a magasságomból adódóan, viszont az 
utóbbi években egyre több lehetőséget kapok, hogy 
hármas poszton is megmutassam magam. 
Mezőnyben jobban szeretek játszani, 
mert ott kreatívabb megoldásokra van 
szükség, illetve nagyobb hangsúly 
van a távolabbi dobásokon” – me-
sélte Kata, aki jól emlékszik az első 
válogatottságára is.

„Egy U14-es Slovenj Ball tornán 
vettünk részt. Nagyon nagy élmény 
volt ez számomra. Amikor kiderült, 
hogy kerettag vagyok, már akkor hihe-
tetlenül boldog voltam. Ehhez jött, hogy 
eredményesen is szerepeltünk, szép eredményt 
értünk el, én pedig bekerültem az All Star-csapatba 
is” – elevenítette fel a játékos, akit meglepett, hogy 
már most a felnőttcsapattal edzhet.

„Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy már 
júniusban a felnőttekkel dolgozhatok. Megtisztelte-
tésnek érzem, hogy ilyen fiatalon számítanak rám 
és együtt edzhetek azokkal a játékosokkal, akiknek 

néhány éve még csak a lelátóról szurkoltam. Nagy 
kihívás ugyanakkor a fizikumbéli különbség és az 
eltérő tapasztalat. Bízom benne, hogy sokat tanul-
hatok majd, és a mostani hátrány a fejlődésemet 
szolgálja. Iványi Dalma vezetőedzővel az eddigi kö-
zös munkát rendkívül élveztem. Tisztában vagyok 
vele, milyen játékos volt, óriási élmény tőle tanulni.”

Egy élsportoló gyerek a család mindennapjait 
meg tudja határozni. Nem volt ez másként Katáék-
nál sem, erről az édesanya mondott pár gondola-

tot: „Hazudnék, ha azt mondanám, nem kíván 
áldozatot a család egészétől, de a legtöbb 

lemondással mégis Kata részéről jár 
az élsport. Az ő gyermekkorát az 

edzések és a meccsek határozták 
meg, mégsem hiszem, hogy lema-
radt valamiről, hisz a kosárlabdá-
zás számára öröm. Jó társaság-

ban, remek edzők keze alatt 
dolgozhatott, a csapat által sok él-

ménnyel gazdagodott. Természetesen 
a család minden tagja igyekszik őt támo-

gatni. A nagymama edzés előtti »túlélő szendvi-
csei«, a meccsnapokon a hajnali vagy éppen késő 
éjjeli fuvarok mind apró segítségek, de nagyon so-
kat jelentenek számunkra. Függetlenül attól, hogy 
idegenben vagy itthon játszik a csapat, igyekszünk 
a lehető legtöbb mérkőzésen jelen lenni és szurkol-
ni, de nyilván ez nem mindig megoldható. Kata 
nagypapája viszont csapaton belül is törzs-szurko-

„Kikapcsolódásképpen 
gyakran játszom 

zongorán a magam 
és a család örömére.”

Ferenczi Katára rendszeresen számítanak 
a korosztályos válogatottban is  

T A L E N T U M



T A L E N T U M

lónak számít, tíz éve szinte minden meccsen jelen 
van. Buzdításával sokszor ő a hatodik ember a pá-
lyán.”

Noha egyre komolyabb sikereket ér el Kata a ko-
sárlabdapályán a tanulás is legalább annyira fon-
tos számára.

„A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója va-
gyok, szeptemberben kezdem a tizenegyedik osz-
tályt. Szeretem a nyelveket, elsős korom óta tanulok 
angolul, így mondhatni, folyékonyan beszélek, épp a 
felsőfokú nyelvvizsgámra készülök. Tavaly második 
nyelvként a németet választottam, de nagy vágyam, 
hogy egyszer majd elsajátítsam a spanyol nyelvet 
is. Emellett nagyon érdekel a biológia is. Ahogy a pá-
lyán, úgy a tanulás terén is maximalista vagyok, így 
itt is magas célokat tűztem ki magam elé, egész-
ségügyi pályán szeretnék majd továbbtanulni” – 
mondta Kata, akinek sok szabadidő nem jut, ha 
mégis, azt igyekszik okosan beosztani.

„Az utazások idejét kihasználom olvasásra vagy 
filmnézésre. Nagyon környezettudatos vagyok, és 
mivel biciklizni is szeretek, így gyakran két keréken 
érkezem az edzésre. Ha otthon vagyok, igyekszem 
minél több időt tölteni a családdal, amibe beletarto-
zik az ötéves labrador kutyánk is. Hat évet jártam 
zeneiskolába zongora szakra, így kikapcsolódás-
képpen gyakran játszom a magam és a család örö-
mére. Fél óra zongorázás egy fárasztó nap és a 
megterhelő edzés után egészen feltölt. De szaba-
didő ide vagy oda, előbb vagy utóbb a kertünkben 
felállított kosárpalánk alatt pattog a labda…” – ava-
tott be Kata, amihez anyukája hozzátette: „Kata na-
gyon szeret sütni-főzni, bármilyen zsúfolt a napja, 
egy finom süti elkészítésére mindig kapható. A tor-
takészítés csínját-bínját pedig teljesen elsajátította, 
igazi cukrászremekek kerülnek ki a keze alól. Na-
gyon büszke vagyok rá, hogy a háztartás minden 
területén otthonosan mozog.”

És hogy milyen pályafutást képzel el magának a 
fiatal kosaras, arról beszéljen ismét ő.

„Mint minden játékosnak, nekem is az a célom, 
hogy egyszer a felnőttválogatottban szerepelhes-
sek. Ha van rá lehetőség, külföldön is szívesen kipró-
bálnám magam, akár az egyetemi tanulmányaim 
keretében” – mondta végezetül Ferenczi Kata. 

T A L E N T U M
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Játssz és élj sportosan!

Az új szezonra a DRK ruházza fel az UNI Győr 
MÉLY-ÚT csapatát. Erről a közelmúltban kötöttek 
megállapodást a felek, akik egyaránt hosszú távú 

kapcsolatban gondolkodnak.
Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: facebook.com/dorkogyor

A DRK, azaz a Dorko fiatal, innovatív 
streetstyle márka. Nevük eredete egé-
szen a húszas évekig, a Dorogi Gumigyá-

rig nyúlik vissza. Ez volt az a hely, ahol először 
gyártották az ikonikus, retró teremcipőket, 
amelyeket a hetvenes évekre már az 
egész ország hordott, és amelyeket 
mindenki egyszerűen csak dorkó-
nak nevezett. A nyugati márkák 
berobbanásával viszont úgy tűnt, 
a dorkók ideje leáldozott.

Egészen addig, amíg 2014-
ben a Szinga Sport Kft. úgy nem 
döntött, hogy felkarolja, és új életet 
lehel a magyar divattörténet emble-
matikus fejezetébe. A cég 1989 no-
vemberében alakult, mintegy 60 üzletet 
(Sport Factory, PlayersRoom és DRK néven) üze-
meltet Magyarországon, mellyel több mint 400 
embernek ad munkát.

A Dorko önálló brandként 2014-ben jelent meg. 
A termékeik létrehozásánál arra törekedtek, hogy 
többet kínáljanak egyszerű divatcikkeknél. A DRK 
betűkkel fémjelzett darabok üzenetet közvetíte-
nek – azoknak az üzenetét, akik ki mernek állni a 
tömegből, és véleményt formálni. Pont emiatt 
mindig is olyan hazai tehetségekkel és szerveze-
tekkel együttműködve képzelik el a jövőt, akik 
egyedi látásmódjukkal, világképükkel és elképze-

léseikkel Magyarországot jó hellyé teszik. Nagy 
hangsúlyt fektetnek a kollaborációkra – legyen 
szó művészekről, zenészekről, sportolókról vagy 
akár egy olyan ügyről, ami mellett érdemes kiállni. 

Ennek nyomán hozták létre Signature, Collab, 
Propaganda és Hungary kollekcióikat is, 

amelyek közt bárki megtalálhatja azt 
az üzenetet, amellyel azonosulni 

tud, és amelyet szeretne átadni a 
világnak.

A Penso Kft. külső partnerként 
kapcsolódott be a Dorko-sztori-
ba. Rigler Zsolt, Joó Dávid, vala-

mint Zsolt párja négy évvel ezelőtt 
Sopronban nyitott Dorko-boltot. Ez 

volt az első vidéki üzlet, és az első olyan 
cég, mely franchise-partnerként működött.

„Soproniként az első pillanattól próbáltunk a ko-
sárlabda felé orientálódni, és végül sikerült a Sop-
ron KC NB I-es férficsapatával megállapodást köt-
ni, melyet újabb követett, mi láttuk el felszereléssel 
a Veszprém NB I/B-s csapatát is – kezdte Zsolt. 
– Azt tudni kell, hogy a Szinga Sport Kft. korábban 
elindult a sport irányába. Team Hungary néven 
több szövetséggel is szerződést kötött, egyik legis-
mertebb név Fucsovics Márton, de például győri 
teniszezők is DRK-ban sportolnak, ahogyan az 
evezősök is. Több mint húsz magyar szövetséggel 
van kapcsolatban az anyacég, bennünket pedig – 
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látva a soproni és veszprémi kosarasokkal a jó 
együttműködést – megbíztak a csapatsportokkal. 
Újabb két csapattal bővül a portfóliónk, az Óbudai 
Kaszások férfiegyüttese mellett nagy megtisztel-
tetés, hogy az UNI Győrrel is szerződést kötöttünk. 
Komoly mérföldkő ez számukra, hiszen az első női 
csapat és az első nemzetközi kupainduló gárda ke-
rül a referenciák közé. Csak bízhatunk abban, hogy 
a járványhelyzet úgy alakul, hogy mihamarabb ki 
tud majd lépni az európai porondra a győri csapat.”

A Penso Kft. egyébként augusztus 1-jétől a 
győri Árkádban található DRK Shopot is üzemelte-
ti, ebben pedig komoly lehetőségek rejlenek, hi-
szen teljes mellszélességgel a klub mögé tudnak 
állni, és az egyedi, valamint helyi igényekre is 
gyorsabban tudnak reagálni.

„Számunkra nagyon fontos a mindennapi kap-
csolat, a folyamatos kommunikáció. Sikerült olyan 
európai gyártókkal megállapodnunk, melyeknél 
nem kell heteket, hónapokat várni egy-egy kollek-
cióra. Nyilván csodákat nem ígérünk, de igyek-
szünk mindenre a lehető leghamarabb 
megoldást találni, mert az a célunk, 
hogy kölcsönösen elégedett legyen 
mindenki” – fogalmazott Dávid.

A Dorkót egyébként nem csak 
a sportból ismerhetik sokan, a 
zene világában is több ismert név 
ebben a termékben jelenik meg a 
koncerteken, rendezvényeken.

„A legismertebb talán a Halott 
Pénz, mely az első pillanattól kezdve 
DRK-s öltözékben látható, a fiatalabb korosz-
tályok számára a Brains, Deniz, az Ocho Macho 
vagy Dr. BRS is ismert lehet. A cég filozófiája alap-
ból az volt, hogy feltörekvő, fiatal csapatokat támo-
gasson, segítsen. Ezek az előadók pedig beleille-
nek ebbe a koncepcióba” – folytatta Dávid, aki azt 
is elmondta: a DRK több fesztiválra gyártott mer-
chandising termékeket, így a VOLT-on, a Szigeten, 
az EFOTT-on vagy a Campuson is lehetett talál-
kozni ilyen árucikkekkel, ahogyan nem ritka, hogy 
a cég kiad fesztivál-edition ruhákat, cipőket.

„Hasonló a helyzet a győri kosarasokkal, szinte 
teljesen ugyanúgy gondolkodunk. A fiatalos nyitott-

ság, a Play In Győr-gondolatvilág, miszerint játssz 
és élj sportosan, abszolút megegyezik a DRK által 
közvetített életérzéssel” – tette hozzá Zsolt.

A DRK fő vásárlói a 15 és 30 év közötti fiatalok, 
de ahogyan Zsolték hozzátették: azáltal, hogy a 
harsányabb modellek háttérbe szorultak, populá-
risabb lett a termékkínálat, megjelentek rajtuk a 
pozitív üzenetek, a vásárlói réteg felső korhatára 
kitolódott.

„Úgy fogalmaznék, hogy aki húsz és negyven év 
közé teszi magát életérzésben, függetlenül attól, 
hogy hány éves, ők azok, akik a mi vásárlóink. Sőt, 
most már a gyermekek számára is megjelentek a 
kínálatban cipők, tréningek, pólók, így tulajdonkép-
pen az egész család fel tud nálunk öltözni, ha sze-
reti a könnyű, kényelmes, jól hordható, sportos, 
ugyanakkor elegáns viseletet” – mondta Dávid, aki 
elárulta: a férfiak kevesebb termékből válogatnak, 
inkább cipőből fogy több, a nőknél viszont széle-
sebb a paletta.

A DRK számára rendkívül fontos, hogy ki-
emelt ügyek mellé álljon. A nők védelmé-

re kiemelt figyelmet fordítanak, támo-
gatják a NANE (Nők a Nőkért Együtt 

az Erőszak Ellen) Egyesületet, a 
márka létrejöttétől segítik a vakve-
zető kutyák képzését, a brand és a 
vásárlók segítségével már kutya-
kiképző központok is jöttek létre. 

Ezek mellett is keresik azokat a pro-
jekteket, amik mellé oda tudnak állni, 

amivel pozitív üzenetet tudnak közvetí-
teni.

A DRK is gyakran jelenik meg limitált, kis széri-
ás kollekciókkal. Ezeket az egyedi kollekciókat 
tetoválóművészek, ékszerészek, szobrászok, mo-
dellek, énekesek tervezik. A legfrissebb Odett ne-
véhez fűződik.

Mind a DRK, mind az UNI Győr reméli, hogy ha-
marosan a kosárlabdacsapat nevével fémjelzett 
öltözékből is egyre több fogy. Ebben sokat segít, 
hogy győri boltban is elérhető lesz a kínálat, emel-
lett pedig a VIP- és éves bérlettel, illetve tagsági 
kártyával rendelkezők kedvezményesen vásárol-
hatnak majd az Árkádban lévő üzletben. 

„Komoly mérföldkő 
ez számukra, hiszen 

az első női csapat és az 
első nemzetközi kupa-

induló gárda kerül a 
referenciák közé.“
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A következő szezontól A Játékkészítő című zenés akciómese egyik 
főhőse, Babszem Jankó lesz az UNI Győr MÉLY-ÚT kabalája 

a mérkőzéseken, míg a bevonulóinduló ugyanebből a darabból 
Babszem Jankó dala, a Toyboy lesz. De mi is A Játékkészítő, kicsoda 

Babszem Jankó, kik a színpadi show főhősei? Erről beszélgettünk 
Illés Gabriellával, a musical ötletgazdájával és producerével.

Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: TulipánTündér Produkció

Babszem Jankó is 
a győri kosarasoknak szurkol

– Honnan jött A Játékkészítő ötlete?
– Régen televízióztam, nagyjából 

húsz éves pályafutás van mögöttem. 
Még a Magyar Televízió Nap tévéjé-
ben, a Riporter kerestetik tehetség-
kutató műsorban lettem döntős, 
majd végigjártam a ranglétrát, hi-
szen dolgoztam szerkesztőként, 
felelős szerkesztőként, főszerkesz-
tőként és rendezőként az egyik legna-
gyobb kereskedelmi csatornánál. Tizen-
két éve már producerként Uri Geller utódját 
kerestük egy műsorban, majd következtek a nagy 
élő show-műsorok, mint a Megasztár vagy A 
Nagy Duett. Bevallom, ennek világa fogott 
meg a legjobban, és eldöntöttem, hogy ilyen 
típusú műsorokat szeretnék csinálni. Me-
sében gondolkodtam, mert gyerekként is 
nagyon szerettem a meséket, hiszem, 
hogy a meseterápia segíti a gyerekek 
szellemi, lelki fejlődését.

–  Említette, hogy gyerekként sok mesével 
találkozott. Mennyire lehet a régi mese-

hősökkel a mai gyerekeknek ilyen da-
rabot íni?

– Tisztában vagyunk azzal, hogy 
megváltoztak a szokások, éppen 
ezért gondoltuk úgy, hogy ha a régi 
szereplőket ebbe az új világba „be-

költöztetjük”, az sikeres lehet. Sze-
rencsére az elképzeléseket igazolta a 

valóság. Hat éve a Tüskecsarnokban mu-
tattuk be a darabot, de kinőttük azt a helyet, 

így költöztünk át a BOK-csarnokba, amit 
akkor még SYMA-nak hívtak, a két alkal-
mat együttvéve mintegy százezer em-

ber látta a show-t. Az előadás során ké-
szült felvételekből egész estés mozifilm is lett, 
melyet szintén sokan megnéztek, a YouTube-on 
is komoly nézőszámokkal bírnak a jelenetek, da-

lok és az előadás, így nincs okunk a panaszra.

–  Hogyan kerültek kapcsolatba a győri ko-
sarasokkal?

– Ők kerestek meg bennünket, hogy 
szeretnék, ha a Babszem Jankó lenne a 

„Bízom benne, 
a győri kosárlab-

dameccsre kilátogatók 
jól fogadják majd Bab-

szem Jankót, és sok 
sikerhez járul hozzá 

kabalaként.“

ajd következtek a nagy
a Megasztár vagy A
nek világa fogott 
öttem, hogy ilyen 
ék csinálni. Me-
rt gyerekként is 
éket, hiszem, 
ti a gyerekek 

így költöz
akkor mé
mat egy

ber látta a
szült felvételekből 
melyet szintén so
is komoly nézőszá

lok és az előadás, í

–  Hogyan ke
sarasokka

– Ők ke
szeretnék,

A mesedarabban Vastag 
Csaba az egyik megformálója 
az új győri kabalának

»
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kabalájuk, a Toyboy című szám pedig a bevonuló-
zenéjük. A karaktert egyébként nálunk a Vastag 
testvérek, Csaba és Tamás alakították. Természe-
tesen mi minden ilyennek örülünk, hiszen ez is bi-
zonyítja, hogy jó dolgot tettünk le annak idején az 
asztalra, és az csak jó, ha van utóélete a darabnak.

–  Másoktól is kapnak hasonló felkéréseket?
– Természetesen, így például a kisvárdai Cine-

maquában is lehet egy interaktív kiállítás révén 
találkozni A Játékkészítővel, illetve vidéki társula-
tok is szeretnék színpadra állítani a show-t idén 
karácsonykor. Önmagát tartja életben a musical, 
és egyre többen vannak olyanok, akik ha meglát-
ják a piros szemüvegkeretet, mely védjegyévé vált 
a darabnak, rögtön tudják, miről is van szó.

–  Az eredeti felállásban még látható lesz A Já-
tékkészítő? Akár Győrben is?

– Nincs napirenden, hogy saját gondozásban 
újra színpadra állítsuk a darabot, igazából soha 
nem is volt, már a második előadás-sorozat sem 
volt a korábbi tervekben, egyszeri eseményben 
gondolkodtunk, most teljesen más, új projekteken 
dolgozom, dolgozunk. Október 22-én lesz Szabó 
Győző önéletrajzi bestselleréből, a Toxikomából ké-
szült nagyjátékfilm országos mozipremierje. Szin-
tén sok munka van az Álomutazó kőszínházi be-
mutatójának előkészítésével, valamint ott van még 
a virtuális vidámpark is, mely Európában is egye-
dülálló, összesen kétezer négyzetméteren, három 
szinten várjuk a látogatókat, akik speciális felszere-
lés segítségével ismerhetnek meg különböző vilá-
gokat. Szóval szerencsére van munka bőven, de 
annak nagyon örülünk, hogy A Játékkészítőt sem 
felejtik. Bízom benne, a győri kosárlabdameccsre 
kilátogatók is jól fogadják majd Babszem Jankót, 
és sok közös sikerhez járul hozzá kabalaként.  

A JÁTÉKKÉSZÍTŐ TARTALMA
A „hagyományos” mesehősök attól félnek, hogy 
elfelejtik őket, hiszen nincs szuperlézerük, nem 
tudnak gombnyomásra szintet ugrani, nem 
olyanok, mint modern társaik. Ezért elhatároz-
zák, hogy felkeresnek egy híres videójátékkészí-
tő-mestert, hogy belőlük is videójáték készül-
hessen, mert akkor talán újra népszerűek 
lennének. Segítséget kérnek egy kisfiútól, 
Petitől is, aki mindent tud a videójátékokról és 
együtt indulnak a Játékkészítőhöz, ám az útjuk 
során váratlan akadályokba ütköznek...

Főbb szereplők: Stohl András, Nagy Feró, Szabó Győző, Kamarás Iván, Vastag Csaba, Vastag Tamás, 
Oroszlán Szonja, Király Linda, Király Viktor, Radics Gigi, Hajdu Steve, Hien

M E S E V I L Á G
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Papp Oszkárt választották meg a küldöttek a Győri 
AC elnökének. Mint ismeretes, Simon Csaba, a klub 

korábbi első embere június 1-jével lemondott 
a posztjáról, ezért kellett kiírni a választást, melyen 

az evezősszakosztály vezetője lett a befutó, így 
a következő években ő irányítja a jelenleg hét 

– atlétika, birkózás, cselgáncs, evezés, súlyemelés, 
tenisz, torna –, de a jövőben ennél több 
szakosztállyal rendelkező egyesületet.

Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: Huszár Gábor

Egy szakosztály helyett 
egy nagy klubot irányít

Nagy megtiszteltetés ez számomra. Már an-
nak nagyon örültem, hogy egyáltalán jelölt 
lehettem. Aki ismer, tudja, hogy mennyire 

fontos számomra a sport. Az evezősszakosztályt 
gyakorlatilag tizenegy éve vezetem, intézem az 
ügyes-bajos dolgokat. Ha kell, én viszem le a hajó-
kat a versenyhelyszínre. Nyilván most a többi szak-
osztállyal is foglalkoznom kell, de ezzel számoltam, 
és mindenkit biztosíthatok, bármilyen kérdéssel, 
problémával is keresnek meg, arra a lehető legha-
marabb megoldást fogunk találni. Nagy segítség 
számomra a város lendületes sportvezetése, Dézsi 
Csaba András polgármester és Petrov Iván polgár-
mesteri biztos személye garancia arra, hogy a város 
a jövőben is nagy figyelmet fordít a sportra, azon 
belül a GYAC-ra is” – kezdte Papp Oszkár, aki fon-
tosnak tartja az egyetemmel való jó kapcsolatot.

„A Széchenyi-egyetemmel az evezésben már 
régóta együtt dolgozunk. Fontos számomra, hogy 

a többi szakosztály kapcsán is nyissunk az intéz-
mény felé. Szeretnénk, ha nemcsak utánpótlás-
nevelő egyesület lennénk, ehhez viszont a legjobb, 
már felnőttkorú versenyzőket itt kell tartanunk 
Győrben. Az infrastruktúra is kiváló, ilyen körülmé-
nyek kevés helyen vannak a világban. Ezekkel jól 
kell gazdálkodnunk” – mondta elöljáróban az új 
elnök, akinek munkáját három elnökségi tag segí-
ti: Szeles Szabolcs alpolgármester, Gyömörei Ta-
más, a Széchenyi-egyetem testnevelési és sport-
központjának tanszékvezetője, a SZESE elnöke, 
valamint Hoffmann Judit, Győr polgármesteri biz-
tosi referense.

Papp Oszkár 14 évesen kezdett evezni. Ebben 
komoly érdeme volt Válé Lajosnak, aki a szom-
szédban lakott és edzőként dolgozott a klubnál. 
Róla azt kell még tudni, hogy 1971-ben első vidé-
kiként nyert országos bajnokságot férfi felnőtt 
egypárban.

„
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„Lajos bá szólt a szüleimnek, hogy lemehetnék 
az evezőstelepre. Úgy is történt, Jelenka Ferenc 
edzővel kezdtem dolgozni, és annyira megtetszett, 
hogy onnantól nem volt visszaút. Az akkori 
életem része lett az evezés. A rendszer-
váltás után viszont megszűntek a 
sportállások, így abbahagytam a 
sportot. Egy ideig nem volt kapcso-
latom sem a sportággal, sem a 
győri klubbal. Evelin lányom tizen-
két éves volt, mikor levittem evez-
ni, mert a szép emlékeket termé-
szetesen nem felejtettem el. Miatta 
is többször ott voltam az egyesület kör-
nyékén, néhány feladatot el is vállaltam, 
szívesen segítettem. Persze ahogyan lenni szo-
kott, egyre több mindent bíztak rám, »ezt is el tu-
dod intézni«  – felkiáltással. Ebből lett az, hogy 
2009-ben megválasztottak szakosztályvezetőnek. 
Ezt a pozíciót mostanáig meg is tartottam, most 
az a legfontosabb GYAC-elnökként, hogy megtalál-

jam ide az utódomat” – fogalmazott a város leg-
nagyobb sportegyesületének első embere. 

A Győri AC rövid távon három új szakosztállyal 
biztosan bővül. Az ökölvívás felvétele rég-

óta napirenden van, emellett lesz sakk, 
valamint a parasport felé is nyit az 

egyesület. Közismert, hogy az eve-
zés a paraszakággal már régóta 
kiemelten foglalkozik, így ez a te-
rület sem idegen Papp Oszkártól.

„Több mint tíz éve elkezdtünk a 
sérültekkel foglalkozni, tíznél is 

több sportolónk van, így van tapasz-
talatunk ezen a téren, melyet szívesen 

átadunk a többiek számára is. Azt gondo-
lom, ez egy nagyon hasznos terület. A mi sporto-

lóinkról el tudom mondani, hogy ez rengeteget se-
gít nekik, hogy a bajban ne törjenek meg, 
motivációt találjanak, és az elfogadás is sokkal 
hatékonyabb ennek köszönhetően” – mondta vé-
gezetül Papp Oszkár. 

Papp Oszkár ígéri, bármilyen kérdéssel, problémával is keresik meg, 
arra a lehető leghamarabb megoldást talál

„Nemcsak 
utánpótlás-nevelő 

egyesület lennénk, a 
legjobb, már felnőttkorú 
versenyzőket itt kell tar-

tanunk Győrben.”
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Július 1-jétől új igazgatója van a Győri Balettnek. 
Velekei Lászlóval a társulat jelenéről és jövőjéről 

beszéltünk, illetve igyekeztünk más megvilágításba 
helyezni néhány sztereotip gondolatot a balettról, 

a táncművészetekről.
Szöveg: Szabó Gábor • Portré fotó: Csibi Szilvi • Fotó: Mészáros Mátyás

Új igazgató 
a világhírű társulat élén

Kívülről kissé váratlannak tűnt a váltás az 
igazgatói pozícióban. Belülről hogyan él-
ték ezt meg, előkészített volt, hogy Kiss 
János helyét ön veszi át?

– Számunkra ez nem volt meglepetés – kezdte 
Velekei László. – Mikor öt éve Kiss János pályá-
zott, már mondta, hogy úgy érzi, ez az utolsó ciklu-
sa, és azt is elárulta, engem alkalmasnak talál az 
utódlásra. Én akkor azt válaszoltam: rendben, majd 
meglátjuk, hol van az még. Az idő azonban rohant, 
évről évre közeledett ez a dátum, két évvel ezelőtt 
azért már elkezdtünk tudatosan beszélni erről, 
most nyáron pedig eljött a pillanat. Bevallom, a po-
zíció engem sosem motivált, viszont szerencsés 
vagyok, mert a társulatban eltöltött huszonhárom 
évem alatt végigjártam a ranglétrát, hiszen voltam 
kartáncos, magántáncos, szólista, művészeti asz-
szisztens, alkalmazott koreográfus, koreográfus, 
legvégül pedig művészeti vezető.

–  Ez a folyamatosság segítette abban, hogy 
most átvegye a direktori pozíciót?

– Egyértelműen, a szakma minden szegletét, 
bugyrát bejártam, és ezek a tapasztatok kellettek 
ahhoz, hogy most itt tartsak. Az is kiderült szá-
momra, hogy minden utólag nyert értelmet, voltak 

dolgok, melyeket nem tudtam annyira hasznosí-
tani. Például én rengeteg tánctechnikát tanultam, 
ezt táncosként nem, de alkotóként, művészeti ve-
zetőként már bele tudtam sűríteni egy darabba. 
Erre példaként mondhatom a néptánc és a klasz-
szikus tánc ötvözését, a Kodály Zoltán műveire 
készült Romance című előadást, melyre azt 
mondták, akik látták, hogy különleges született. 
Később aztán, mikor elkezdtem rendezni, nem-
csak morálisan, szakmailag kellett irányítani, ha-

NÉVJEGY: VELEKEI LÁSZLÓ
Születési hely, idő: 

Mosonmagyaróvár, 1978. május 1.
Díjai: Pall Mark Alapítvány kiváló táncosa 

(1996), Junior Lyra-díj (2000), Martha Gra-
ham-ösztöndíj New Yorkban, Fülöp Viktor-ösz-
töndíj, Philip Morris-díj, Koreográfusok verseny 
győztese (2007), TAPS-díj (2014), Best Outsi-
der Choreographer díj a 7. Nemzetközi Balett- 
és Kortárstánc-versenyen, Bécsben (2014), 
Harangozó-díj (2015), „Az évad legjobb alkotó-
ja” (2016), Carmen-díj (2017), „Az évad legjobb 
alkotója” (2018).

»
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“Much more...
Your new office 

doesn’t have to arrive as 
an empty shell waiting
 for you to fill it. Inste-

ad, your new “

G Y Ő R I  B A L E T T

Velekei László a társulatban eltöltött 
huszonhárom éve alatt végigjárta a ranglétrát
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nem a szervezésbe, a menedzsmentbe is bele 
kellett kóstolni. Azaz tényleg lépésről lépésre ta-
nultam bele a feladataimba.

–  Két ikonikus név, Markó Iván és Kiss János 
után lett igazgató. Ez teher vagy dicsőség?

– Hatalmas megtiszteltetés. Annyit hozzátéve, 
hogy én vagyok az eddigi legidősebb igazgató, hi-
szen mind Iván, mind János tíz évvel volt fiata-
labb, amikor vezetői lettek a Győri Balettnek.

–  Hogyan lett Velekei Lászlóból a Győri Balett 
táncosa?

– Nem a klasszikus balettel kezdtem, hanem a 
néptánccal. Akkor a tánc és a közösségszeretet 
vitt előre, hatévesen már verbunkosbajnokságon 
voltam, amire külön csizmát is csináltattak ne-
kem, olyan kicsi voltam még. Azokban az időkben 
az örömérzetre emlékszem, majd anyukám gon-
dolta úgy, hogy esetleg érdemes a balettel foglal-
koznom, de bevallom, eleinte nagyon nem tet-
szett, elvesztettem a tánc örömét, de mivel a 
klasszikus iskolában jó voltam, az adott egy ran-
got és kitartottam, de a jó élmény, hogy én ezt csi-

nálom, csak a kortárs alternatív technikákkal jött 
vissza, ezzel találtam meg ismét a helyemet.

–  A balettel kapcsolatban rengeteg a sztereotí-
pia. A Fekete hattyú című film a kegyetlensé-
gét mutatja be a szakmának. Az emberek kö-
zött is megosztó a balett. Sokan szeretik, de 
legalább annyian nem. Érzik ezeket a kettős-
ségeket?

– Kár lenne tagadni, hogy ez valóban így van, de 
ennél azért sokkal árnyaltabb a kép. Tény, a balett 
nagyon kemény tud lenni, de szerintem nem kemé-
nyebb, mint mondjuk élsportolónak, olimpiai baj-
noknak lenni. Sok munka, sok lemondás kell, hogy 
elérje az ember a célját. Az sem titok, hogy egy 
amerikai sportlap az amerikai focit és a klasszikus 
balettet sorolja a legveszélyesebb, a leginkább 
nem emberbarát sportok közé. Viszont ahogyan a 
világ, úgy a balett is változik. Rengeteg alternatív 
technika van, mely nem arról szól, hogy kegyetlen-
kedjenek a gyerekekkel. Annak idején én tízévesen 
kerültem fel az állami balettintézethez. Hatszáz vi-
déki jelentkezőből csak engem vettek fel, de nem 
bírtam a fővárosi létet, azt, hogy nap mint nap csa-

Jelenet a Győri Balett A skarlát betű című darabjából
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vargatni kellett a lábakat, a spárgát gyakorlatilag 
egy nap alatt tettük le. Én csak a fájdalomra emlé-
keztem, nem a cél lebegett a szemem előtt. Abba 
is akartam hagyni az egészet, de aztán átkerültem 
Pécsre, és ott látva más módszereket, újra feléledt 
bennem a szeretet. Onnantól kezdve ismét 
táncművész szerettem volna lenni, de a klasszikus 
helyett inkább a cselekményes balettet szerettem, 
így játszhattam például Macbethet, Hamletet vagy 
Rómeót. Szóval a saját példám bizonyítja, hogy 
azért nem ördögtől való már a balett. Nem kell job-
ban félteni a gyerekeket tőlünk, mint bármi mástól, 
ahol kemény munka kell a sikerhez.

–  És a közönség kettősségére milyen megoldá-
sok vannak?

– Ott azért nehezebb a dolgunk, hiszen 
akiket kiskorában nem fertőz meg a 
tánc szeretete – értek ezalatt min-
denféle stílust –, őket nehezebb 
megszólítani. Viszont a lehetőség, 
hogy ez változzon, a mi kezünkben 
van. Olyan programokra, olyan in-
teraktivitásra lenne szükség, mely 
kézen fogja a nézőt és behozza az 
előadásokra, ahol érezni, gondolkodni 
engedünk, történetet láttatni.

–  A Győri Balett sokat tett ezért az elmúlt évtize-
dekben.

– Egyetértek, már Markó Iván olyan kortárstech-
nikát és egyedülálló látásmódot alkalmazott, mely-
lyel leromboltak egy falat, szinte felgyújtották a 
táncéletet. Nagyban hozzájárult ehhez az is, hogy 
képzett, esztétikus táncosaink, sok más ágba – 
mint például a színészet – belekóstolt művészeink 
vannak. Ettől függetlenül a művészetünk szubjek-
tív, de szerencsére mondhatom, hogy népszerűek 
vagyunk. Győrben megismernek bennünket, úgy 
érezzük, büszkék ránk. Budapesten egy meghirde-
tett előadásra negyven perc alatt fogynak el a je-
gyek. Az európai turnéinkon is rendszeresen visz-
szatérő nézőink vannak. Jövőre a dubaji expón a 
Győri Balett is ott lesz a Magyar Állami Népi Együt-
tessel közösen, így nincs okunk a panaszra.

–  Hátradőlni azonban nem lehet…
– De nem ám. Sőt, komoly céljaink annak, 

melyhez a következő öt év várhatóan nem is lesz 
elég. Szeretnénk jobban a saját lábunkon állni, 
diszponálva egy saját játszóhely felett, ahol lehet 
közönséget, profilt, arculatot építeni, marketing-
stratégiát kidolgozni, hogy meg tudjuk szólítani az 
embereket. Nagyon jó a viszonyunk a színházzal, 
rengeteg lehetőséget kapunk, de örülnénk, ha töb-
bet tudnánk játszani, jobban tudnánk fókuszálni 
az említett dolgokra.

–  Kisebb és nagyobb teremre is szükségük lenne?
– Egyértelműen, mert tisztában vagyunk vele, 

hogy minden darabbal nem tudunk megtölteni egy 
nagy színháztermet. Két példát mondanék. 

Most fut – ha a koronavírus-járvány is en-
gedi – az Anna Karenina, mely egyér-

telműen a nagyközönségnek megy, 
szeretik a nézők, a kritikusok az év 
legjobb előadásai közé sorolják, 
rendre ott van a top háromban. Ez-
zel nem gond leültetni annyi nézőt. 
Viszont vannak úgymond kamara-

darabok, mint például a Ne bánts, 
mely a családon belüli erőszakot mu-

tatja be. Felkavaró ereje van, nagyon ne-
héz megemészteni, de akik látták, azok több-

sége szerette. Rengeteget dolgoztunk rajta, védett 
házakba jártunk, szakértőkkel, pszichológusokkal 
beszélgettünk, és először tizennyolc éves kor alatt 
nem is akartunk nézőt beengedni. A szakpszichiá-
ter viszont azt mondta, nyugodtan tizenkét évre le-
vihetjük a korhatárt. Mikor ezeknek a fiataloknak 
bemutattuk a darabot, a háromszáznyolcvanból 
harmincketten kértek segítséget. Mi is megdöb-
bentünk ezen, ez is mutatja, milyen iszonyatos ere-
je van a művészetnek, de ez az előadás egy nagy-
színházban biztos nem menne le. Kaptunk azért 
kritikákat is, vannak, akik szerint a művészetnek 
nem kell ilyen témákkal foglalkozni, de szerintünk 
ez is a feladatunk a szórakoztatás mellett. Azt ígér-
hetem, hogy a következő öt évben is azon leszünk, 
hogy minden várakozásnak megfeleljünk az elő-
adásainkkal. 

„A klasszikus he-
lyett a cselekményes 

balettet szerettem, így 
játszhattam például 

Macbethet, Hamletet 
vagy Rómeót.”
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Extrém sport és strand egy helyen

De honnan is jött az ötlet, hogy egy ilyet 
kellene nyitni Győr határában? Erről Ékes 
Csaba tulajdonos így nyilatkozott: „Egyik 
barátomon keresztül tanultam meg 

wakeboardozni. Én magam cselgáncsoztam, vol-
tam IBV-helyezett, magyar bajnok is, ez volt a fő 
sportágam, mielőtt belecsöppentem az extrém 
sport világába. Akkoriban Balatonfüreden volt egy 
pálya, de elkezdtünk azon gondolkodni, hogy jó 
lenne egy ilyen a közelben is. Szó szót követett, vé-

gül megvalósítottuk az álmunkat” – kezdte Ékes 
Csaba.

Mint írtuk, az ikrényi helyszín nagyon népszerű 
a külföldiek körében, a látogatók nagyjából 
hetven százaléka a határon túlról érkezik. Hogy 
mi a titok, arról így vall Ékes Csaba: „Talán a 
légkör, a hozzáállás az, ami idevonzza a helyieken 
túl a turistákat is. Bár nagyon régen, nem sokkal a 
nyitás után bulihely is volt a létesítmény, a 
negyvenes korosztály talán még emlékszik is 

Az Ikrényben található wakeboardpálya 1999 
tavaszán nyitotta meg kapuit. A létesítmény mára 

az ország, sőt, a régió egyik legjobb pályájává nőtte 
ki magát, rengetegen érkeznek Ausztriából, 

Csehországból, Lengyelországból, Szlovéniából 
és Németországból.

Szöveg: Szabó Gábor • Fotó: wakeboarding.hu
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azokra az időkre, ma már nem engedünk ilyen 
partihelyet, aki idejön, tud pihenni is. Nem kem-
pingként üzemelünk, bár volt rá törekvés, igaz, 
nem a mi részünkről. Viszont a külföldiek közül 
sokan jönnek több napra, és van arra lehetőség, 
hogy lakókocsikban, sátrakban itt töltsenek el 
mondjuk egy hosszú hétvégét.”

Magában a pályában nincsenek csodák, de 
igyekeztek a tulajdonosok az évek, évtizedek 
során minél több olyan elemet kialakítani, mely 
szintén vonzó lehet a wakeboardozni vágyók 
számára.

„Egy ilyen helynek nincsenek megkötései, de mi 
is nézzük a többi pályát, mi az, amit hasz-
nálni tudunk. Jelenleg három pályánk 
van, két nagyobb és egy kicsi. Ezzel 
maximálisan ki tudjuk szolgálni az 
igényeket” – folytatta Csaba, aki 
szerint nem kell sportmúlt ahhoz, 
hogy valaki megállja a lécet a 
vízen.

„Voltak itt válogatott sportolók, 
akik nagyon nehezen éreztek rá a 
wakeboardra, gyakorlatilag estek-kel-
tek. Ugyanakkor teljesen amatőrök szinte 
azonnal úgy siklottak a vízen, ahogyan kell. 
Embere válogatja, hogy ki mennyire gyorsan 
tanul” – mesélte a létesítmény vezetője.

A hely egyébként strandként is működik, ez is 
tudatos döntés volt.

„Jók az adottságaink, nem egy klasszikus 
bányató van itt, nincsenek hirtelen mélyülések, 
van olyan szakasz, ahol nyugodtan hosszan be 
lehet sétálni. Ez nyugalmat ad a szülőknek, akik a 
gyerekeiket is biztonságban tudhatják. A strand 
azért is jó, mert így a család minden tagja 
megtalálhatja a számításait, nem unatkozik senki, 
amíg apu, anyu vagy a gyerek kipróbálja a wake-
boardot. Tényleg mindenki találhat magának 
programot, van két lábtenisz-, egy kosár- és egy 
strandfocipálya, grillezni és – ahogyan már 
mondtam – biztonságos körülmények között 
fürdeni is lehet. Szerencsére eléggé felkapott hely 
vagyunk, ha jó az idő, állandó a telt ház” – árulta 
el Csaba.

A főszezon természetesen náluk is a nyár, 
nagyjából májustól augusztus végéig, az is-
kolakezdésig jönnek nagy számban. Utána 
elsősorban a versenyzők látogatják a pályát, ők 
úgy novemberig tudnak edzeni, készülni.

A legismertebb versenyzőjük Orbán Olivér, aki 
világ- és Európa-bajnokságot is nyert. Tavasszal 
a TV2-n futó Exatlon Hungary címet viselő 
sportrealityben ismerhette meg a nagyközönség. 
Oliról tudni kell, hogy ő szinte az ikrényi pályán 
nőtt fel.

„Nyaranta gyakorlatilag minden napját itt 
töltötte, ezen a pályán tanulta meg a wakeboard 

csínját-bínját. Egyik oldalról könnyű dolga 
volt, mert nem volt rajta nyomás, másik 

oldalról viszont nem volt példakép 
előtte, aki húzta volna. Alázatossá-

gának köszönhetően azonban 
szépen megérett, amit az eredmé-
nyei is igazolnak, hiszen a világ 
élvonalában van. Érdekesség, hogy 

jött Budapestről egy srác direkt Oli 
miatt, de rajta kívül is vannak már 

követők, akik az ő nyomdokain halad-
nak. Idén sok junior kategóriásunk, fiatal 

bérletesünk lett. Az Exatlon azért akkorát nem 
dobott az ismertségén, hogy tömegével akarjanak 
wakeboardozni a gyerekek” – mondta Csaba, aki 
szerint ha valaki versenyszerűen szeretné elkez-
deni ezt a sportot, azt hét-nyolc évesen tegye 
meg, viszont hobbista bárkiből lehet, nincs 
korhatár.

„Ez minden sportra érvényes, minél előbb kezdi 
valaki, annál messzebbre juthat. Ezzel kapcsolat-
ban van is egy sztorim. Egy baráti társasággal 
szoktunk jégkorongozni, és egyszer a győri klub 
szakmai vezetőjével, Bartalis Józseffel beszélget-
tünk, hogy milyen magasságokig juthatunk el 
ebben a sportban. Ő erre azt mondta, ahhoz, hogy 
igazán jók legyünk, újra kellene születnünk…” – me-
sélte nevetve Ékes Csaba.

Aki szeretné kipróbálni a wakeboardot, elég 
vennie egy belépőt, mert a felszerelést, a desz-
kát, a mentőmellényt és az alapoktatást meg-
kapja mellé. 

X T R E M

„Az ikrényi helyszín 
nagyon népszerű a 

külföldiek körében, a lá-
togatók nagyjából hetven 

százaléka a határon 
túlról érkezik.“
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Oli országos ismertséget a tavasszal 
TV2-n futó Exatlon Hungaryben szerzett
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Fiatalon lett sportága 
egyik legjobbja

–  Hogyan kezdtél wakeboardozni? 
– Tíz éve anyukám megkérdezte, van-e ked-

vem kipróbálni. Akkor kezdődött minden. Négy 
éve megnyertem Tel-Avivban az Európa-bajnok-
ságot, majd ebben az évben Mexikóban a világ-
bajnokságot is, ez pedig olyan lendületet adott, 
mely azóta is a vízen tart.

–  Mit gondolsz, abból, hogy szerepel-
tél az Exatlonban tudsz profitálni, 
illetve a sportágat is népszerű-
síteni kicsit?

– Fontos számomra a wake-
board népszerűsítése, hiszen ke-
vesen ismerik a sportágat Ma-
gyarországon. Éppen ezért nagyon 
örülök, hogy szerepelhettem az 
Exatlonban, de számomra azért fon-
tosabb, hogy emellett a wakeboardban 
elért eredményeim miatt is emlékezzenek rám.

–  Általában hogyan néz ki a szezonod, ha nem 
Dominikán vagy, illetve a koronavírus-járvány 
sem lett volna?

– Magyarországon a wakeboardpályák márci-
usban vagy áprilisban nyitnak, ez időjárásfüggő. 
Az első két hónap a felkészülés az idényre. Az iga-
zi versenyszezon június környékén szokott kez-
dődni, ilyenkor akár hetente is lehetnek már ver-
senyek.

–  Ilyen fiatalon elég sokszor távol vagy a csa-
ládodtól, ezt meg lehet szokni?

– Összességében igen, a verse-
nyek révén hozzászoktam, hogy 
hosszabb időre is távol legyek.

–  A wakeboard mennyire sport, és 
mennyire inkább szórakozás és 
hobbi?

– Nagyon egyszerű a válaszom: 
a wakeboard számomra minden, azaz 

sport, szórakozás és hobbi egyben. Élete-
met a wakeboardban képzelem el. Szerencsés-

nek tartom magam, hogy megtaláltam az utam 
ilyen fiatalon.

–  A tanulás hogyan fér bele az idődbe? »

„Szerencsésnek 
tartom magam, hogy 
megtaláltam az utam 

ilyen fiatalon.”

Orbán Olivér fiatalon lett világ- és Európa-bajnok. Országos ismertséget 
a tavasszal TV2-n futó Exatlon Hungaryben szerzett, de a fiatal győri fiú 
reméli, nemcsak ezen műsor miatt emlékeznek majd rá. Öt hetet töltött 

Dominikán a TV2 sportreality-műsorában. A Bajnokok csapatát 
erősítette, és a döntő kapujában az olimpiai ezüstérmes kajakos, 

Tóth Dávid ellen vívott párbaj során búcsúzott.
Szöveg: Kisalföld • Fotó: TV2
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– A győri Krúdy-iskolában végeztem, jelenleg 
Mosonmagyaróváron tanulok. A terveim között 
nem szerepel a továbbtanulás, szeretném minden 
időmet a wakeboard-karrieremre fordítani.

–  Kanyarodjunk rá az exatlonos élmé-
nyekre. Nézted korábban a műsort? 
Ez alapján milyen várakozásokkal 
mentél be a műsorba, és meny-
nyire kaptad azt, amit vártál?

– Néztem, de őszintén szólva 
könnyebb feladatra számítottam. 
A pályák ugyan nem jelentettek 
nehézséget, de az ügyességi fel-
adat sokszor kifogott rajtam. Otthon-
ról sokkal egyszerűbbnek tűnt az egész.

–  Mennyire volt nehéz az akklimatizálódás?
– Nem volt egyszerű felvenni a ritmust, de sok 

jó instrukciót kaptam a csapattársaimtól, amelye-
ket aztán remekül tudtam hasznosítani a pályán.

–  A bajnokcsapat nagyon összetartónak tűnt a 
tévéből nézve. Valóban az volt? Könnyen 
ment a beilleszkedés?

– Sokkal könnyebben, mint amire számítot-
tam. A csapat nagyon összetartó és segítőkész 
volt, azt gondolom, barátokra leltem a verseny so-
rán.

–  Melyik pályák voltak a kedvenceid, me-
lyik ügyességi feladatok feküdtek job-

ban?
– A kedvenc pályám abszolút a 

„Mad Max” volt. Célozni a homok-
zsákkal tudtam a legjobban, így 
azt választanám a kedvencemnek.

–  Nagyon rosszul érintett, hogy a 
döntő kapujában estél ki? 

– Hazudnék, ha azt mondanám, 
nem voltam kicsit szomorú, de úgy gondo-

lom, Dávid megérdemelten jutott a döntőbe. (A 
végső győzelmet a férfiaknál végül a Kihívóktól 
Böjte Dave szerezte meg – a szerk.)

–  Mit kaptál az Exatlontól?
– Az Exatlon által nagyon jó embereket ismer-

hettem meg, egy életre szóló élménnyel lettem 
gazdagabb. 

„Az Exatlon által 
nagyon jó embereket 

ismerhettem meg, egy 
életre szóló élménnyel 

lettem gazdagabb.”

X T R E M

A győri fiatalember négy éve megnyerte Tel-Avivban az Európa-bajnokságot, 
majd ebben az évben Mexikóban a világbajnokságot is
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Bevallom, nem rajongok a kosarasfilmekért. 
Vagy bocsánat, pontosabban a csapat-
sportos filmekért. Miért? A válasz egysze-

rű, nagyon kevés jól sikerült alkotás készült ebből 
a műfajból. Ennek oka pedig, hogy a csapatdina-
mika megjelenítése, és általában a sportág bemu-
tatása is komoly forgatókönyvírói feladat. Főleg, 
ha olyan összetett játékokról van szó, melyek 
gondolkodást és rengeteg tanulást kívánnak. Vi-
szont vannak kivételek, és ezt erősíti a Carter 
edző című film is. 

A film igaz történetet dolgoz fel. Richmond egy 
gettóváros, van egy kosárcsapata, amely rosszul 
teljesít, így az új edzőre (Ken Carter) hárul a fela-
dat, hogy a srácokból versenyképes sportolókat 
faragjon. Viszont ő továbbmegy, és azt akarja el-
érni, hogy a gettóból segítse kitörni a játékosait.

Ez a történetünk, mely magával hoz sok való-
ságos elemet. A gettó bemutatása nem annyira 
mély, de pont annyira, hogy még ijeszt. Ha gengsz-
terek jelennek meg, a nagypofájú fiúk is csak pis-
lognak, érzékeltetve, itt nincs hely nyugalomnak! 
Az egyik szereplő hozzátartozóját is lelövik, csak 
úgy a semmiből, akárcsak a valóságban. A másik 
szál pedig az erről a helyről való kijutásról szól, s 
arról, milyen esélyekkel indulnak vagy indultak a 
szegényebb régióban élő diákok. Itt vagy az egó-
dat legyőzve törsz ki, vagy nagyképű emberként 
börtönre vagy sírhelyre válthatod felnőtt éveidet! 
Igen, ez kemény dolog, de akkor még nem beszél-
tem a filmben levő korai terhesség szálról, ami 
tényleg nagyon hitelesnek tűnik. A már előbb írt 
csapatdinamika itt remek, megvannak azok az ar-
cok, akik minden egyes csapatban – a valóság-
ban is. A kosárlabda ebben a filmben csak esz-
köz, így nem kell mély elemzéseket elvárni, sőt! Az 
első jelenetben lévő kosarasbénázások elég vic-
cesek és nemhogy egy amerikai állami bajnok-

ság, de egy magyar fiú U14-es bajnokság színvo-
nalát sem hozza. A másik gond, hogy a 
kosarasjelenetek agyon vannak vágva, de ezt tud-
juk be annak, hogy eleve gyors, mozgékony sport-
ról van szó. Csak egy-két karakter kapott kidolgo-
zást, de amúgy sem ezen van a hangsúly. Az 
edzőt Samuel L. Jackson játssza, persze zseniáli-
san. Ő igazán mély, tapasztalt ember, aki radikális 
módszerekkel tanít az életre és a sport iránti alá-
zatra. Nagyon tetszik az a fejlődés, hogy Carter 
apaként kezdi a filmet, hogy utána edző legyen, és 
a film végén már az egész csapat apja. A többi 
emberke is jól teljesít színészként. Negatívumnak 
viszont felhoznám a kiszámíthatóságot, illetve né-
hány párbeszéd nem olyan izgalmas. Ennek elle-
nére ajánlom a filmet! Remek tanmese, és szerin-
tem motiváló is. Ez után a film után, ha 16 éves 
vagy, kétszer is meggondolod, hogy érdemes-e 
órákat gépezni tanulás, sportolás helyett! Szá-
momra abszolút favorit. 10 kosárból 8 ment be 
ennél a filmnél! &Rew

A kedvenc kosarasfilmem: 
Carter edző
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Sport a Covid után

2020 leghaszontalanabb tárgya a határidőnapló lett. 
A koronavírus március óta átvette az irányítást 

az életünk felett. Terveink nagy része szertefoszlott, 
hacsak nem az volt minden vágyunk, hogy 

hónapokat töltsünk összezárva a családunkkal, 
és a barátokkal csak zoomon találkozzunk. 

De az utazásoknak, koncerteknek és 
sporteseményeknek jó időre lőttek.  

Szöveg: Tőrös Balázs • Fotó: pexels.com



2 0 2 0 / 2 . 39

Ahelyzet azóta némiképpen rendeződött, 
de ötletem sincs, hogy mikorra fog nor-
malizálódni. Ez pedig kérdéseket vet fel a 

sport jövőjével kapcsolatban.

Az e-sportoló felemelkedése
Ahogy a sportvilág néhány nap leforgása alatt ál-
lóra fékezte magát, az emberek villámgyorsan új 
szórakozást kerestek maguknak. Sokan hamaro-
san ismét a világ legjobbjainak szurkoltak, akik a 
rengeteg edzést követően több ezer néző szeme 
láttára halmoztak győzelmet győzelemre. A kü-
lönbség „mindössze” annyi volt, hogy ezek a spor-
tolók a kezükben labda helyett egy számítógép 
egerét vagy egy konzol kontrollerét szorongatták. 
A karanténban töltött időszak nagy győztesei 
ugyanis az e-sport és az élő közvetítéseket bo-
nyolító streaming platformok voltak. Az élő strea-
mek piaca 2020 márciusa és áprilisa között, azaz 

mindössze egy hónap alatt 50%-ot nőtt, az előző 
év hasonló időszakához képest pedig duplázott, 
és ez a növekedés a szakértők szerint egyértel-
műen a négy fal között töltött extraszabadidőnek 
volt köszönhető.

Aki azt hinné, hogy az extrém növekedést az 
alacsony bázisszámok hozták, téved. A műfaj 
kedvelői már a koronavírust megelőzően is havi 
több mint egymilliárd órát töltöttek a piacot uraló 
Twitch nevű platformon a streamek előtt. Április 
végére ez a szám már az 1,65 milliárdhoz közelí-
tett.

Az egyszerűség kedvéért ne nyissunk most vi-
tát arról, hogy az e-sportot akkor sportnak lehet, 
illetve kell-e tekinteni. Szerintem egyébként egyér-
telműen. Hogy ne menjek messzire, sok más jel 
mellett az is erre enged következtetni, hogy a kö-
zeljövőben az összes fontos sportfogadási felüle-
ten meg fognak jelenni az e-sport-események.

 Az NBA első lépésként hatalmas LED-falakkal gondoskodott arról, 
hogy a pályát ne üres székek vagy a nagy semmi vegye körül

»

Ú J  I R Á N Y
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Ez pedig újabb áttörést hozhat az egyébként is 
prosperáló területen, ahová többek között a hard-
ver- és üdítőgyártók egyébként is mintha dézsá-
ból öntenék a pénzt. Ezt jól illusztrálja, hogy a leg-
nagyobb e-sport-versenyek pénzdíja ma már 
abszolút egy lapon említhető a wimbledoni te-
nisztornán kifizetett összegekkel.

A szektor dinamikusan terjeszkedik Magyaror-
szágon is. A nagyszabású rendezvények mellett 
elindultak, megalapították saját szövetségüket, a 
HUNESZ-t, és elindult a magyar nemzeti 
e-sport-bajnokság is, egyelőre hét „sportággal”, 
ami az esetünkben olyan játékokat jelent, mint a 
FIFA 20 vagy a CS:GO. A küzdelmeket június óta a 
mindiGO felületein elérhető tv-csatornán is lehet 
követni, amely az EsportGuru nevet kapta.

Örömteli, hogy több magyart is találunk az 
e-sport élvonalában. Bereznay Dani az Alfa 
Romeo hivatalos csapatának az e-pilótája, Szirte-
si Gábor, azaz Gabinho pedig az Ajax hivatalos 
játékosa, itt a játék természetesen a FIFA.

A koronavírusnak számos új, korábban más te-
rületen ismertté vált szereplőt „köszönhet” a 
streamertársadalom. Az elmúlt hónapokban 

megismerhettük, milyen halálpontosan céloz a 
Call of Duty: Modern Warfare című játékban az 
NBA-ben szereplő Phoenix Suns mesterlövésze, 
Devin Booker. Charles Leclerc az F1 2019 szimu-
látorban is bizonyította, hogy nem a szél fújta az 
egyik Ferrari ülésébe. Magyarországon pedig dr. 
Mogács, azaz Mogács Dániel humorista, stand-
upos épített maga köré villámgyorsan több tízez-
res követőtábort.

Az olimpia hattyúdala
Miközben a legtöbb országban az illetékesek már 
megtalálták annak a módját, hogy a bajnokságok 
el- vagy újrainduljanak, addig a nézők ügyében 
még nincs konszenzus.

Bereznay Dani az Alfa Romeo hivatalos csapatának az e-pilótája

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.

Ú J  I R Á N Y
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Jelen sorok írásakor Magyarországon a sport-
eseményeket még látogathatják a szurkolók, de 
az Egyesült Államokban tippelni sem lehet, hogy 
az MLB vagy az NFL sztárjai mikor léphetnek pá-
lyára szurkolók előtt, és arra sincs biztos 
forgató könyv, hogy az NHL, illetve a szá-
momra értelemszerűen legfontosabb 
NBA és WNBA játékosai mikor hagy-
hatják el a számukra létrehozott 
Buborékot, hogy valóban hazai 
pályán edzzenek és játsszanak.

A nézők idővel valószínűleg 
mindenhol visszatérhetnek majd a 
pályák mellé. Ehhez védőoltásra 
lenne szükség, mivel a Svédország-
ban célként kitűzött és kudarcba fulladt 
nyájimmunitás megszerzése a Covid–19 
esetében megvalósíthatatlannak tűnik.

A vakcina kifejlesztése azonban a tapasztala-
tok alapján több év, ráadásul ha hihetünk a Netfli-
xen futó Pandémia című dokumentumfilm-soro-
zatnak, akkor a XXI. a járványok évszázada lesz. 
Ez könnyen az utazási szokások drasztikus átala-
kulásával járhat, ami jó eséllyel beveri az egyéb-

ként is ezer sebből vérző olimpiai mozgalom ko-
porsójába az utolsó szöget.

Én már több éve azon az állásponton vagyok, 
hogy az egy helyszínre szervezett olimpiák feles-

leges, pazarló események, nincs rájuk szüksége 
a világnak. A helyét egy több országban, 

esetleg földrészen zajló rendezvény-
sorozatnak kellene átvennie. Ezzel a 

megoldással el lehetne kerülni a 
hatalmas beruházásokat, az olim-
pia „kedvéért” megépített létesít-
ményeket, amelyek többsége a 
játékok záróünnepsége után elha-

gyatottan rohad el.
Gondoljatok bele! Az úszóverse-

nyeket mondjuk nálunk rendeznék, a vi-
torlásversenyeket Ausztrália partjainál, a 

baseballmeccseknek pedig az Egyesült Államok 
adna otthont. Nem kellene többé helyhiányra hi-
vatkozva sportágakat száműzni, vagy éppen 
leszűkíteni az indulók létszámát. A tévé előtt ülve 
tulajdonképpen a világon semmi sem változna, 
csak az olimpiai faluban állítólag zajló orgiák ma-
radnának el. »

Szirtesi Gábor, 
azaz Gabinho pedig 

az Ajax hivatalos játékosa

„A legnagyobb 
e-sport-versenyek 

pénzdíja már egy lapon 
említhető a wimbledoni 
tenisztornán kifizetett 

összegekkel.”
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Nyertesek és vesztesek
Ebből az új helyzetből azok a szakágak kerülhet-
nek ki nyertesen, ahol a versenyzők között a sze-
mélyes érintkezés minimális, mint a motorsport 
vagy a tenisz, hiszen a néző figyelme egy idő után 
magától értetődően fog arra gravitálni, ahol a leg-
kisebb az esélye az események elmaradásának.

Azok a sportágak, ahol a jegybevétel az üzleti 
modell meghatározó része volt, komoly gondban 
vannak. Az NBA bevételeinek például 40%-a szár-
mazik a belépők értékesítéséből. Ha ez a tétel a 
következő idényre is kiesik az egyenletből, az feje 
tetejére fogja állítani a ligát, és olyan drasztikusan 
fogja érinteni a játékosok bérét szabályozó 
fizetési plafont, hogy a jelenleg érvény-
ben lévő kollektív pénzügyi szerző-
dést garantáltan újra kell tárgyalni.

Könnyen a vesztesek közé ke-
rülhet a csapatsportok utánpótlá-
sa, azaz belátható időn belül ma-
guk a sportágak is, mivel 
egyszerűen nem lehet megoldani, 
hogy a résztvevők minden korosz-
tályban és szinten olyan óvintézkedé-
sek mellett készüljenek és játsszanak, 
mint a profik. Mi lesz itthon az egyesületekkel, a 
tengerentúlon pedig a gimnáziumi és egyetemi 
csapatokkal?

Menekülési útvonalak
A bevételek fenntartása érdekében a következő 
logikus és létfontosságú lépés az élmény maxi-
malizálása. Egyrészt a sportoló számára, aki 
nincs hozzászokva, hogy nézők nélkül játsszon, 
másrészt a szurkoló számára, aki vissza szeretné 

kapni az élő meccs hangulatát. Ahhoz képest, 
hogy az NBA-nek milyen kevés idő állt a rendelke-
zésére, kifejezetten jó munkát végzett. Első lépés-
ként hatalmas LED-falakkal gondoskodott arról, 
hogy a pályát ne üres székek vagy a nagy semmi 
vegye körül. Másodszorra bevetett minden fény- 
és hangtechnikát, amit fel tudott halmozni Orlan-
dóban, hogy a lehető legjobban visszaadja egy 
hagyományos mérkőzés látványosságát. Végül, 
de nem utolsósorban a legnagyobb rajongókat el 
is hozta a Buborékba egy virtuális szurkolótábor 
formájában, ahová mindenki bekerülhet, ha van 
egy kis szerencséje.

Jó,  a végeredmény kicsit béna. De jóval 
több mint a semmi. Lassan harminc 

éve követem az NBA-t, és én néha ki 
tudom kapcsolni, hogy nem egy né-
zőkkel teli arénát látok, hanem egy 
ürességtől tátongó hatalmas tor-
natermet.

Mivel nincsenek nézők, az ope-
ratőri stábnak sincs kihez alkal-

mazkodni, így a közvetítésekben ed-
dig soha nem látott, látványos 

nézőpontokból követhetjük az akciót. A 
kommentátorok száma is bővült, ha csak virtuáli-
san is. Az NBA az alapszakasz végén elindított 
egy influencer-hangsávot, ahol tartalomgyártók 
ültek a kommentátorok helyére. Ez sokszor 
feledhe tő élmény volt, de amikor Nate Duncan és 
Danny Leroux került a mikrofon mögé, akik az 
egyik legszínvonalasabb NBA-podcastért, a 
Dunc’d Onért felelnek, az csemege volt a hozzám 
hasonló szakbarbároknak.

Ezzel még mindig csak a felszínt kapargatjuk, 
hiszen a „szakma” a VR és az AR áttörésére vár, 
és igazuk van, hiszen csak ezek a technológiák 
alkalmasak arra, hogy a néző visszakerüljön arra 
a helyre, amit évtizedek óta megszokott: a pálya 
mellé, kedvenc sportolója közvetlen közelébe. 

„Azok a szakágak 
kerülhetnek ki nyer-

tesen, ahol a személyes 
érintkezés minimális, 

mint a motorsport vagy 
a tenisz.”

Az NBA influencer-hangsávján volt élvezhető 
Nate Duncan és Danny Leroux kommentálása. 
Ők az egyik legszínvonalasabb NBA-podcas-
tért, a Dunc’d Onért felelnek

«
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