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CSENDES, BÉKÉS
ÜNNEPEKET!
VISSZATEKINTÉS
Megjárták a mennyet
és a poklot is

LEGENDA A KISPADON
Dalma karácsonykor is
jó fej edző lesz

ÚJ SZEREPBEN
Knézy Jenőt is meglepte
a felkérés

BEKÖSZÖNŐ

Karácsony a járvány árnyékában

R

sőt, a nemzetközi porondon is letette már a
endhagyó ünnep előtt állunk, szinte biztos,
névjegyét.
hogy az idei karácsony nem lesz olyan, mint a
Az utánpótlásrovatban ezúttal Milkovics Rékorábbi években. Most egy kicsit hátra kell
kát ismerhetjük meg: a még gimnazista lány
lépni, csendben, nyugodtan, szűk körben megélni az
nyártól már az első csapattal készül.
év végi időszak hangulatát, vigyázva az idősebb roÚj vezérigazgató került a Győr+ Média élére
konokra.
az ismert sportriporter, ifj. Knézy Jenő szeméMagazinunk mostani számában is természelyében. Ő is nyilatkozott magazinunknak a
tesen a karácsony kap nagy hangsúlyt, de
pályafutásáról és a győri munkájáról.
egyéb más érdekes olvasmánnyal is
Az amerikai majorsportok szakérszeretnénk egy kicsit hozzájárulni
tője, Tőrös Balázs, alias Bazska
ahhoz, hogy az otthon melegében
„Rendhagyó
ezúttal LeBron Jamest mutatja
tartalmas szórakozást nyújtsunk
ünnep előtt állunk,
be.
kedves Olvasóinknak.
szinte biztos, hogy az
Ha már tél, természetesen beDr. Dézsi Csaba András, Győr
idei karácsony nem lesz
mutatjuk az ország első családbapolgármestere értékelte első,
olyan, mint a korábbi
rát jégcsarnokát, a győri Nemak
városvezetőként eltöltött évét,
években.”
amit a járvány határozott meg.
Jégcsarnokot, illetve az ott folyó
Az UNI Győr MÉLY-ÚT vezetőmunkát, mely a jégkorongot és a műedzője, Iványi Dalma is összefoglalta a
korcsolyát foglalja magába. Utóbbit a konyári kinevezése óta eltelt időt, és beszélt
rábbi olimpikon, Téglássy Tamara irányítja.
kicsit a karácsonyi családi szokásokról is.
Tinirovatunkban &Rew kedvenc karácsonyi
A győri kosárlabdázók néhány játékosa is befilmjéről, a Grincsről írt.
szélt arról, hogyan és kivel töltik a karácsonyt,
Jó olvasást kíván: a Szerkesztőség
milyen emlékeik vannak a régmúlt ünnepeiről,
illetve az ajándékozás rejtelmeibe is betekintést
engednek.
A győri kosárlabdaklub tizenöt éves múltra tekint vissza. A másfél évtized alatt a klub megjárta a mennyet és a poklot is, hiszen a bajnoki
aranyérem mellett súlyos tragédia árnyékolja
be a múltat.
Az egyetemi kosárcsapat is folyamatosan
fejlődött az elmúlt években, mára az egyik meghatározó klubbá vált a saját bajnokságában,
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A járvány határozta meg
első polgármesteri évét
Dr. Dézsi Csaba András idén január 26-án nyerte meg
az időközi polgármester-választást. Az azóta eltelt időszak
eredményeiről, a tervekről, az időközben kirobbant
koronavírus-járványról és a közelgő karácsonyról
beszélgettünk a város első emberével.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Győr megyei jogú város
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rült elindítanom a szemléletváltást a hozzám tarto– Lassan egy éve polgármester, hogyan tekint
zó területeken. Ez a szolgáltató és nyitott városhávissza az elmúlt időszakra. Mik voltak a neza modell, amit én találtam ki. Mindenkit
hézségek? Miben sikerült olyan eredményt elmeghallgatunk és mindent a legrövidebb időn belül
érni, mellyel már elégedett? Mik azok, amemegoldunk. Sokan felkapták a fejüket arra, amikor
lyek egyértelműen az új városvezetés
azt mondtam, hogy másfél éven belül legyünk az
sikerének tekinthetők.
ország legtisztább városa. Ám csak akkor tudunk
– A kampány során a legnagyobb kritika velem
eredményeket elérni, ha komoly és figyelemfelkeltő
szemben az volt, hogy továbbra is szeretnék gyócélokat tűzünk ki magunk elé. Ha azt ígértem volna,
gyítani egy száznegyvenezres város polgármeshogy egy év múlva egy hulladékgyűjtővel több lesz
tereként. Az, hogy orvos vagyok, az életem kiszaa belvárosban, akkor az nyilván sokkal könnyebben
kíthatatlan része, nem lehet csak úgy feladni. A
teljesíthető, de komolytalan vállalás, és nem is lesz
polgármesterséget pedig szolgálatnak tekintem,
tőle tisztább a város. Számos nagyberuházás zajlik
amit a győriek érdekében végzek. Be kellett tehát
jelenleg is a városban, új utak épülnek, intézményebizonyítanom, hogy ez a két munka együtt végezket újítunk fel, de ezek mit sem érnek, ha nem foghető, van kellő energiám, elszántságom, hogy ne
lalkozunk azokkal a kérésekkel, amik a győriek minmenjen az egyik a másik rovására.
dennapjait érintik. Ilyen például az ingyenessé tett
Nem szoktam panaszkodni, de az tény, hogy a
belvárosi parkolás helyzete. Ez alkalmat ad arra,
hivatalba lépésem után nem sok időt kaptam a
hogy átgondoljuk a város teljes parkolási rendsorstól a tájékozódásra, hiszen érkezett a Coszerét, köztük a belváros gépkocsiforgavid–19-járvány első hulláma. Ez sok nelomtól való tehermentesítését. Fontos
hézséget okozott a győrieknek is, de
„A Covid–19
eredmény, hogy a fürdőt újjáépítjük,
minden erőnkkel azért dolgoztunk,
minden
tervünket
sikerült megszereznem rá a komphogy a bezártság időszaka a lehető
felülírta. Viszont leglett rekonstrukcióhoz szükséges
legélhetőbb legyen a városunkban.
alább bebizonyosodott,
összeget. Visszaszereztük a SparEz minden tervünket felülírta, sok
tacus-csónakházat, amit szeretmindent háttérbe szorított. Viszont
hogy nem hátrány, ha
nénk felújítani, és ha sikerül rá meglegalább bebizonyosodott, hogy
az ember orvosként
szereznem a forrást, akkor nekilátunk
nem hátrány, ha az ember orvosként
polgármester.”
a már szinte romokban heverő gyöpolgármester. Legalábbis azóta már
nyörű épület, az Apátúr-ház újjáépítésécsak azok vetik a szememre ezt a „kettős
életemet”, akik vagy egyáltalán nem ismerik a
nek, ami gyerekkoromban a városi múzeum
munkámat, vagy csak pártelkötelezettség alapján
volt. Gyalázat, hogy ennyire hagyták tönkremenni.
gyűlölködnek. A járvány az élet minden területét
érintette, hiszen az elmaradó bevételek révén a ter– Tavasszal komoly társadalmi vitát robbantott
vezett költségvetésünkön is változtatnunk kellett. A
ki a színházzal, az új kulturális negyeddel kapgazdasághoz hasonlóan a turizmus is nehéz helycsolatos nyilatkozatával. Hogyan áll ez a prozetbe került, elmaradtak a rendezvényeink, a kultujekt? Történt előrelépés ez ügyben?
rális életünk is beszűkült. A legfőbb feladat az volt,
– Ez pusztán arról szól, hogy demokráciát akahogy mindenkinek a saját élethelyzetében segítrunk vagy nem. Én azt mondtam, beszéljük meg,
sünk, ennek érdekében számos intézkedést hozhogy mi legyen a régi színházzal. Erre a diktatúrában
tunk. Nem mondom, hogy nem eseménydús az
gondolkodó ellenzék elkezdett hangoskodni, mert
első évem polgármesterként, de azért vállaltam ezt
nem is tudják, mit jelent az, hogy megkérdezzük az
a szolgálatot, mert segíteni szeretnék a győrieknek,
embereket, komolyan és elég időt adunk a vitára. De
a kihívásokat meg kifejezetten szeretem. Minden
ez is szépen a helyére kerül és elkezdjük addig előkénehézség ellenére talán elmondhatom, hogy sikeszíteni a terepet a belváros kitágításához, az új kultu-
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rális negyed létrehozásához. Ebben világszínvonalú
színházat, koncerttermet és egy ifjúsági palotát akarok létrehozni. Olyan városrészt, ami új dimenziókat
nyit a város fejlődésének, fiatalos, egyben értékőrző.
Az igazi érték ugyanis nem az épületben, hanem az
annak falai között tevékenykedő emberek művészetében rejlik. Egy komoly városvezető Győrben csak
távlatokban gondolkodhat.

megvizsgáljuk a lehetőségeket. Ha sportcélra szeretnénk hasznosítani, a jelenlegi sátor akkor sem
felelne meg a követelményeknek.

– Közeleg a karácsony, hogyan ünnepel egy polgármester, különösen ebben az időszakban. Ki
készíti a menüt? Mi kerül az asztalra? Ki díszíti
a fát? Mű- vagy igazi fenyőt választanak?
– Mindig igazi fenyőt állítunk és bízom benne,
hogy a gyermekeinkkel és az unokáinkkal
– Az elmúlt hetekben az adyvárosi, mindenki
együtt ünnepelhetünk. A menüt és a meáltal csak Grabo-sátornak hívott létenetrendet mindig a feleségem hatásítmény is beszédtémává vált.
rozza meg. Nem mondom, hogy
Annak idején sportcélra épült a
„Őszintén bízom
otthon ő a főnök, de az biztos,
létesítmény. Van esély arra,
benne, hogy a 2021-es
hogy a háztartást és a közös élehogy a későbbiekben is sportesztendő már egy merőtünk mindennapjait ő tartja rendra – esetleg a kosárlabda
ben más év lesz és múlt
ben, ahogy azt máshol is szerinutánpótlás számára – haszidőben beszélhetünk a
tem az asszonyok teszik.
nosítsák a területet?
járványról.”
– A Grabo-sátor már lassan egy
– Milyen adventi üzenetet küldene a
évtizede nem üzemel, egyszerűen
győrieknek, hogy átvészeljék ezt a nem
azért, mert már egy évtizeddel ezelőtt sem
mindennapi időszakot, és ne veszítsék el az
volt alkalmas a biztonságos sportolásra. Aki
ünnepbe vetett hitüket.
járt oda például focizni, jól emlékszik, hogy nincs fű– Az idei ünnep kicsit más lesz, mint a korábbités benne. A hidegnél is nagyobb probléma volt,
ak, de talán nagyobb szerepet kap az elcsendesehogy a padlóra lecsapódó pára miatt csúszóssá vált
dés, az elmélyülés, és a nagy bevásárlófutam hea talaja, ami nem kicsit balesetveszélyes. A sátor telyébe a meghitt ünneplés lép. Ezzel együtt tudom,
teje a széltől és a téli hó nyomásától megrongálóhogy nem könnyű senkinek sem a helyzete, aggódott, tehát az építmény veszélyessé vált. A Gradunk szeretteinkért, sok a bizonytalanság, de tartbo-sátorral szemben közben megnyílt a Barátság
sanak ki, és legfőképp vigyázzanak magukra! ViSportpark, amely számos sportolási célú lehetőséseljék a maszkot, fertőtlenítsenek, tartsák a
get biztosít. Hogy miként hasznosítjuk a területet,
távolságot, mert így óvhatják meg magukat és
annak sem kell egy hirtelen döntésnek lennie, de
embertársaikat. Őszintén bízom benne, hogy a
2021-es esztendő már egy merőben más év lesz
és a jövő évi számvetésnél már múlt időben beszélhetünk a járványról. Jövőre ünnepeljük Győr
királyi várossá válásának 750. évfordulóját. Azt
szeretném, hogy mindezt már ne a járvány árnyékában, hanem felszabadultan, méltón és közösen
tehessük! Ezt kívánom mindnyájuknak, és termé
szetesen áldott ünnepeket!
Az idei Győri Adventet is elsöpörte a koronavírus-járvány, de az egészség a legfontosabb.
Vigyázzunk egymásra!
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A koronavírus-járvány miatt az idei adventi vásárt Győrben
sem lehet megtartani a hagyományos keretek között
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Iványi Dalma edzőként is igyekszik
mindent kihozni a csapatából
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Iványi Dalma karácsonykor is
jó fej edző lesz
Nyáron állt munkába Iványi Dalma az UNI Győr MÉLY-ÚT női
kosárlabdacsapat vezetőedzőjeként. Felnőttcsapatnál ez az első
megbízatása, másodedzőként ugyan a felnőtt női
válogatottnál segíti Székely Norbert szövetségi kapitány
munkáját, de jobbára az utánpótlásban dolgozott eddig az egykori
kiváló játékos. Az eltelt időszakról, a jövőről és természetesen
a közelgő karácsonyról beszélgettünk a szakemberrel.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

„M

ikor a győri klub megkeresett és felvázolhozzáállásunk pozitív maradt. Az eddigi meccsek
ta a jövőképet, miszerint erőteljes fiatalíalapján az is látszik, hogy léptünk előre, tudjuk, mit
szeretnénk játszani, és általában működik is az eltásba kezd, a magyarokra építene a jövőképzelésünk. Az alap a gyors játék, mely az agreszben, nagyon megtetszett. Ezért is döntöttem úgy,
szív védekezésből indul. Az is lényeges, hogy ne
hogy elvállalom ezt a feladatot, mellyel nem azonegy emberre épüljön az egész, és bár kellenali eredményt szeretne senki – noha minnek a kiugró teljesítmények, a vezérek,
den meccsre úgy megyünk ki, hogy
akik a döntő pillanatokban elvállalják
nyerjünk –, hanem hosszabb távra
„Fontos, hogy ne
tervezni. Azt gondolom, az eddig elaz utolsó dobást, de igazán csak
egy emberre épüljön
akkor lehetünk eredményesek, ha
telt időszakban ezt végig szem
a játék, csak akkor lehemindenki hozzá tud tenni a játékelőtt tartotta mindenki a klubnál,
tünk eredményesek, ha
hoz. Ezzel ugyanis az ellenfelek
tervszerűen, türelemmel építkemindenki
hozzá
tud
tenni
zünk” – kezdte Iványi Dalma, aki a
dolgát nehezítjük meg, mert szinte
a teljesítményünkhöz.”
mindenkire készülniük kell, bárki
jelenlegi körülmények ellenére úgy
érzi, a csapat, a játékosok egyéni fejokozhat meglepetést” – folytatta a
vezetőedző.
lődése ott tart, ahol tartania kell.

Türelmesen építkeznek

Kulcs a kiegyensúlyozottság

„A koronavírus-járvány senkinek sem könnyíti meg
az életét, természetesen nálunk is voltak ebből
gondok, de ez van, ehhez kell igazodni, ebből a
helyzetből kell a legtöbbet kihozni. Úgy érzem, jól
reagáltunk a nehézségekre, mert a szemléletünk, a

Az eddigi találkozókon egyébként ennek teljes
mértékben megfelelt a csapat, hiszen a pontokon
is osztoznak a játékosok, és a kosárlabdában az
egyik legfontosabb mutatóban, az IBM-pontokban is megmutatkozik a kiegyensúlyozottság:
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egy-egy extra teljesítmény mögött a többiek szinte azonos, az átlagnál jobb mutatókkal zárják a
meccseket.
„Annak idején én is ilyen csapatokban is játszottam, így tudom milyen, ha mindenkire lehet számítani. Emellett a kosárlabda mégiscsak csapatjáték,
akkor működik jól egy együttes, ha a feladatokból
mindenki tevékenyen részt vállal. Örülök, hogy a
statisztikában ez megmutatkozik” – tette hozzá
Dalma, aki ott volt a hollandiai Európa-bajnoki selejtezőn is a válogatottal.
Sajnos a csapat vereséget szenvedett, de még
mindig maradt esélye arra, hogy kijusson az Európa-bajnokságra.

Jól játszottak a győri válogatottak
„Ráadásul saját kezünkben is van a sorsunk. Nyilván nagyon fontos lenne, hogy ott legyünk a kontinenstornán, de ez az év a válogatott szempontjából is különleges. A legutóbbi meccset is itthon
kellett volna játszani, és bizony komoly hiányzóink voltak. Studer Ágival vagy Határ Bettivel teljesen más lett volna a párharc. Viszont vallom azt,
hogy a sportban sokszor szerencse is kell a sikerhez, illetve időnként jókor kell jó helyen lenni.
Most Fortuna nem nekünk kedvezett, de még
nem kell lemondanunk az álmunkról. Úgy vélem,
jó úton halad a női válogatott, ami pedig a győri
munka visszaigazolását mutatja, hogy a három
játékosunk, Barnai Judie, Török Ági és Dubei Debi
A szakember szerint jó úton indult el
is szépen teljesített Hollandiában. Magabiztosak
a győri csapat
voltak, kellő alázattal játszottak, jól játszottak.
Nyilván a válogatott vereségének mint másodben és támadásban egyaránt. Azt látom,
edző nem örültem, de klubedzőként volt
bennem pozitív érzés is” – fogalmahogy igazi csapatként dolgozunk az
zott a győriek vezetőedzője.
edzéseken, a meccseken, mindig meg„Vallom azt, hogy
találjuk a kiemelkedő teljesítményeAz év utolsó hónapja elég
a sportban sokszor
ket. Ha ez így marad és végig teljes
mozgalmasnak ígérkezik a csaszerencse
is
kell
kerettel tudunk dolgozni, akkor a
pat számára, komoly sorozata sikerhez, illetve
megkezdett utat tudjuk folytatni.
ban vannak a lányok. Hogy mivel
időnként jókor kell jó
Természetesen mindig nyerni szelenne elégedett Dalma az év véretnénk,
de ha ez nem jön össze, akgén, arról így beszélt:
helyen lenni.”
kor sem dőlünk a kardunkba. A legfon„Továbbra sem eredményekben
tosabb az elvégzett munka, és hogy
gondolkodom. A legfontosabb, hogy
leginkább saját magunkkal foglalkozzunk. Ha
szélesítsük a fegyvertárunkat védekezés-
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ez így lesz és a szerencse is mellénk pártol, akkor
annak biztosan meglesz az eredménye.”

„Belakták” Győrt
Iványi Dalma most már nyugodt szívvel mondhatja el, hogy családjával „belakták” Győrt.
„Nagyon jól érezzük magunkat, megszoktuk a
várost, a gyerekek is jól illeszkedtek be az iskolába,
illetve az óvodába. Nem volt törés az életükben a
költözés, kiegyensúlyozottak, boldogok. Ez anyaként a legfontosabb. Ha nekik jó, akkor az ránk is jó
hatással van. Mondhatni, hogy ilyen rövid idő alatt

is új otthonunk lett a város” – mesélte Dalma, aki a
család karácsonyi szokásairól is beszélt.
„A férjem, Dobrin bolgár, de eddig mindig Magyarországon ünnepeltünk. Általában az ő szülei
szoktak jönni, nagy kérdés, hogy addigra milyen lehetőségek lesznek a vírushelyzet miatt. Hagyományos magyar karácsony van nálunk, a leggyakrabban a bázis a szüleimnél, Mezőberényben van. Oda
szokott jönni a húgom is a családjával. Ők egyébként Szentendrén laknak. Előfordult, hogy külön voltunk az ünnepekkor. Ilyen volt, mikor a fiam, Szamuil
született, ő ugyanis december 18-i, nyilván akkor
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Iványi Dalma jól érzi magát az UNI Győr kispadján

Meg persze édességek. Érdekes, hogy a tavaszi kanem tudtunk elmenni. Most abban lesz más, hogy
ranténidőszakban azért elég sűrűn beszabadultam a
vezetőedzőként eléggé sűrű lesz a programom, hikonyhába, a gyerekekkel sok sütit sütöttünk, elsősorszen 23-án és 30-án is van meccs a jelen állás szeban muﬃnt. A kicsik nagyon élvezték, én is természerint. Könnyen elképzelhető, hogy férjemék előbb eltesen, de ez inkább csak fellángolás volt” – folytatta
utaznak anyukámékhoz, én meg majd a meccs után
az edző, aki azt is elárulta: nem biztos, hogy
megyek utánuk” – mondta az egykori világGyőrben lesz karácsonyfájuk.
klasszis kosaras.
„Azt
hiszem,
„Gyakorlatilag nem nagyon lesz itt„Eleve nem lesz sok időnk, hiszen
inkább jó fej edző
hon a család, előtte napokkal meg
a két ünnep közötti meccs meghanem látom értelmét a fa feldíszítésétároz mindent. Három nappal előtleszek, és csak
nek, az nem az igazi. A csapattal
te már biztosan edzeni kell. Azt hidecember 27-én
azért várhatóan lesz valami ajándészem, inkább jó fej edző leszek, és
tartok újra edzést. Már
kozás, ez hagyomány Győrben is,
csak 27-én tartok újra edzést, nem
csak saját magam
ezen nem szeretnénk változtatni” –
26-án. Már csak saját magam miatt
miatt is.”
vélekedett Iványi Dalma, aki egyébként
is” – nevetett Dalma, aki ritkán főz
szereti a telet, nagy álma, hogy egyszer a
vagy süt karácsonyra.
hegyekben, nagy hóban ünnepelhessen.
„Erre szinte sosem volt eddig lehetőség, hiszen
Átengedi a konyhát
„A hétköznapokon is átengedem Dobrinnak a konyilyenkor is sűrű a program, edzésekkel, meccsekkel, de a havas hegyi táj nagy kedvencem. Talán
hát, ő szeret főzni, és finomakat is csinál. Karácsonykor meg úgyis szüleim készítik a menüt. Apukám felegyszer lesz alkalmam kicsit kiszakadni egy ilyen
környezetbe, hogy ott töltődjek fel a későbbi feladata a halászlé, emellett pedig van minden, ami
ilyenkor lenni szokott az asztalon, töltött húsok, kaadatokra” – mondta végezetül a győriek vezetőedzője.
csa, liba sütve, köretek, később töltött káposzta is.
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LEGENDA A KISPADON

Férjével, Dobrinnal, valamint gyermekeivel,
Szamuillal és Abigéllel a győri állatkertben
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Karácsony kosárlabdás módra
Karácsony közeledtével természetesen nem maradhatott
el a körkérdés az ünnepről, a várakozásokról,
a szokásokról. Az UNI Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapatának néhány játékosát faggattuk arról:
hogyan, miként élik meg ezt az időszakot.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: pexels.com

14

PLAY IN GYŐR

– Mikortól és hogyan hangolódtok az adventre,
a karácsonyra?
Török Ágnes: – Általában egy vagy két héttel karácsony előtt szokott megjönni a hangulatom.
Onnantól kezdve mehet az ajándékok előkészítése, egy kis dekorálás otthon, és persze illatgyertyázás a maximumon.
Brianna Kiesel: – A bajnoki program úgy alakul,
hogy idén nincs lehetőségem hazautazni, hogy a
családommal töltsem a karácsonyt. Azért hálaadás után (november 26. – a szerk.) néhány karácsonyi díszt biztosan kiteszek majd a lakásban.
Kéita Aya: – A karácsonyt nálunk nem előzi meg
nagy készülődés a családban, néha még az

ajándékok beszerzését is az utolsó pillanatra
hagyjuk. Az ablakokra viszont minden évben feltesszük a rénszarvasos fényfüzéreket, így azért
mégis hangolódunk kicsit az ünnepekre.
Kadri-Ann Lass: – November 24-én van a születésnapom, így addig biztosan nem kezdek el karácsonyra készülni. Másnap viszont akár már
jöhetnek is a karácsonyi dalok és dekorációk.
– Hogyan és kikkel ünneplitek a karácsonyt?
T. Á.: – Szinte mindig szűk családi körben ünneplünk, a nagymamámmal, a szüleimmel és a nővéremmel. Néhány évente a féltestvéreim is
Győrben töltik a karácsonyt a családjaikkal,
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olyankor hirtelen megtriplázódik a létszám, nagyobb a nyüzsgés, aminek ugyanúgy megvan a
szépsége, mint a szokásos kiscsaládos szentestéknek.
B. K.: – Ha úgy van, hogy haza tudok menni, akkor
a családommal és a vőlegényem családjával töltöm a karácsonyt. Általában szenteste otthon
vagyunk, majd karácsonykor elosztjuk az időt a
két szülő között. Elmegyünk vőlegényem anyukájához, majd a családom átjön hozzánk, és
olyankor én főzök nekik.
K. A.: – A szentestét minden évben édesanyámmal és édesapámmal közösen ünnepeljük, az
idősebb testvéreimmel és a nagymamámmal
pedig általában másnap ebédelünk vagy vacsorázunk együtt.
K.-A. L.: – Általában a családommal ünneplem a
karácsonyt. Négyéves korom óta mindig a nagynéném házában tartjuk az összejövetelt, az ajándékozást, és jókat is szoktunk enni.
– Milyen hagyományokat követtek az ünnepkor?
T. Á.: – A program, ami mindig ismétlődik kiskorunk óta, hogy 24-én este teszünk egy nagy sétát
a győri belvárosban édesapámmal és a nővéremmel hármasban. Ilyenkor már elég kihalt a
belváros, szinte senki nincs az utcákon, úgyhogy
általában nagy nyugalomban telnek ezek a séták. Ezenkívül minden évben készítek cipősdobozos ajándékokat, mert szerintem ez csodás
kezdeményezés annak érdekében, hogy mindenkinek kicsit szebben teljenek az ünnepek.
K. A.: – Nem igazán követünk hagyományokat,
viszont az biztos, hogy a karácsonyfát minden
évben 24-én reggel apukámmal díszítjük fel.
– Mi a menü? Ki készíti? Mi a kedvenc ételetek,
süteményetek?
T. Á.: – A karácsonyi menü nálunk nem kap olyan
nagyon hangsúlyos szerepet, mint a legtöbb
háztartásban, inkább igyekszünk elkerülni az
ételek elkészítésén való stresszelést. Anyukám
és a nagymamám viszont így is minden évben
finomabbnál finomabb ételeket tesz az asztalra.
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A menü mindig az aktuális igények szerint van
alakítva, tavaly például vegán fogás is volt tálalva, kifejezetten az én kedvemért.
B. K.: – Változó, de leginkább sonka, pulyka, csirke, amerikai sajtos tészta, zöldbab, káposzta,
burgonyapüré, kukoricakenyér és édesburgonyás pite kerül az asztalra. Az én kedvenc karácsonyi vacsorám a sült csirke, sajtos tészta.
Kedvenc desszertem pedig nagymamáim zabpelyhes mazsolás sütije tojáslikőrrel.
K. A.: – A menü változó nálunk, amit mindig anyukám készít. Én igyekszem segíteni neki a sütemények elkészítésében, talán nem csak hátráltatom… Nem igazán vagyok édesszájú, viszont a
fahéjas almás pite, nem csak az én, de az egész
család kedvence.
K.-A. L.: – Észtországban a karácsonyi menü sertéshúsból, savanyú káposztából és véres hurkából áll.
– Műfenyő vagy igazi? Nektek melyik a kedvenc?

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS

ceptkönyv volt, amit anyukám saját kezűleg állíT. Á.: – Teljesen mindegy. Viszont a kedvenc
tott össze jól bevált és saját, családi receptekprogramom minden évben a fa díszítése, a nővéből.
remmel együtt.
B. K.: – A családommal töltött idő az ünnep legB. K.: – Mi általában műfenyőt állítunk.
jobb része. A kedvenc ajándékom pedig a
K. A.: – Mi eddig minden évben igazi fenyőfát
nyakláncom egy kereszttel. Ezt édesdíszítettünk, ez idén sem lesz másként.
apámtól kaptam, amikor tizenkét
K.-A. L.: – Mindig igazi fát állítunk,
„A
cipősdobozos
nagyon nagyot, hiszen nagynééves voltam. Ezt azóta is mindennap viselem.
némnek hatalmas háza van. Minajándék csodás kezK. A.: – Nem igazán tudok válaszden évben megpróbáljuk a legdeményezés annak érdetani a karácsonyi emlékeim közül.
szebbet feldíszíteni.
kében, hogy mindenkinek
Mindig nagy öröm, ha a család
kicsit szebben teljenek
együtt tud ünnepelni, hiszen abból
– A legkedvesebb karácsonyra
az ünnepek.”
nálunk mindig valami emlékezetes
hogyan emlékeztek? Mi volt a
sül ki. A kedvenc ajándékom talán a
legemlékezetesebb ajándék, amit
kosárlabdapalánk volt, amit a szüleimtől
kaptatok?
T. Á.: – Egy alkalommal a nagynéném és a
kaptam. Igaz, akkor én éppen egy teknőst szecsaládja egészen Kanadából utaztak hozzánk
rettem volna, de mint kiderült, így sokkal jobban
jártam.
az ünnepekre. Ilyen szempontból rendhagyóan
K.-A. L.: – Nem szoktam azzal foglalkozni, miteltek az ünnepek abban az évben, nagyon jó volt
lyen ajándékot kapok. Nekem sokkal fontosabb
együtt tölteni velük a karácsonyt, hiszen ritkán
látjuk egymást. A kedvenc ajándékom egy reaz, hogy a családommal legyek ezen alkalom-
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már elég régóta nem is tudnék válaszolni arra a
kérdésre, mit szeretnék karácsonyra. Azt hiszem, mindenem megvan, ami igazán fontos.
Idén viszont ha egy dolgot kérhetnék, akkor az
– Van kedvenc karácsonyi könyvetek, filmetek,
az lenne, hogy az ünnepi időszak zavartalanul
zenétek?
mehessen, ne kelljen a családoknak, időseknek
T. Á.: – Nincs semmi ilyen kedvencem. Inkább ebkülön karácsonyozniuk a vírushelyzet miatt. Az
ben az időszakban arra koncentrálok, hogy azt a
ajándékokkal kapcsolatban igyekszem finégy-öt tipikus karácsonyi számot ki tudgyelmes maradni év közben, és megjam verni a fejemből, amit állandóan
„A családomtól
jegyezni, hogy ki mire vágyik, de áljátszanak ilyenkor mindenhol.
talában valami kézzel készített
B. K.: – Az összes karácsonyi számegkérdezem, mit
apróság is kerül mindenki ajándémot szeretem, a filmek közül
szeretnének, de arra is
ka mellé.
meg azt, amiben a Télapó szereszánok időt, hogy
B. K.: – Vőlegényem családjával
pel és szól a Jingle Bells.
kiválasszak legalább
általában megszabunk egy költési
K. A.: – Az én kedvenc karácsonyi
egy szívből jövő ajánhatárt. A családomtól általában
filmem a Grincs, a Reszkessetek,
dékot.”
megkérdezem, mit szeretnének, de
betörők!-et pedig gyakorlatilag lehearra is szánok időt, hogy kiválasszak
tetlen elkerülni, úgyhogy legalább az
legalább egy szívből jövő, értelmes ajándéegyik részét minden évben megnézzük.
kot a családomnak.
K.-A. L.: – Szinte minden karácsonyi zenét kedveK. A.: – Mivel egész évben együtt vagyunk, nem
lek, a filmek közül pedig a Reszkessetek, betönehéz kitalálni, ki mire vágyik, mire van szüksérők! első és második része a favorit.
ge. Úgyhogy a kívánságlistákat már jó pár éve
kiiktattuk.
– Van ajándékra kívánságlista? Illetve ti milyen
K.-A. L.: – Mikor kicsik voltunk, mindig írtunk kíajándékokat szoktatok vásárolni? Év közben
vánságlistát a Télapónak. Most már megkérdezelejtett mondatokból szűritek le, ki mire vázük a barátokat, rokonokat, mit szeretnének, ők
gyik?
tudják igazán, mire van szükségük, minek örülT. Á.: – Kiskoromban természetesen rendkívül
nének.
hosszú kívánságlistákat gyártottam, de most

mal. Egyszer kaptam egy csomó könyvet ajándékba, számomra egy könyv mindig öröm.
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TÁMOGATOTT TARTALOM

Motoron is száguldhatnak
a győriek

Ú

j támogatóval bővült az UNI Győr MÉLY-ÚT
kosárlabdacsapata. A klub egy 2021-es
naptárt ad ki, és a fotózáshoz négy egyedi
motort biztosított a solymári székhelyű Gigamachine Choppers.
Sütő Csaba, a cég alapítója, tulajdonosa és
ügyvezetője – nem mellékesen a motorok tervezője is – elmondta, személyes ismeretség révén
került kapcsolatba a győriekkel, s bár a sport a
mindennapjaik része, eddig még nem működtek
együtt egyetlen egyesülettel sem.
„Gyerekkorom óta focizom, kispályán a mai napig
játszom. Rendszeresen járok mérkőzésekre is. A nagylányom versenyszerűen röplabdázik, szóval erős a kötődés a sporthoz, most egy kicsit szorosabbra fűzzük
ezt a kapcsolatot” – mondta Sütő Csaba, aki hozzátette: elsősorban promóciós rendezvényeken tűnnek
majd fel a klub mellett, közös reklámtevékenységet
folytatnak, melynek részeként várhatóan többször jelennek majd meg a motorjaikkal.
És hogy miben különlegesek ezek a motorok? Leginkább abban, hogy egyedi tervezésűek.
„Nincs két egyforma motor, valamennyi egyéni
igények alapján készül. Már húsz éve foglalkozunk

ezzel a tevékenységgel, és szerencsére folyamatos az igény a munkákra. Azt gondolom, valamenynyi jármű esztétikai élményt nyújt, és teljesítményre is több, mint egy átlagos motor. A mi motorjaink
nyolcvan százaléka Harley Davidson-alapú, de
minden megrendelőnk mást tart fontosnak, így
igazából csak a képzelet szab határt annak, hogy
végül milyen motorra pattan az új tulajdonos” –
folytatta a cégvezető.
A motorokat Európában és a világ más pontján is
bemutatják, rengeteg versenyen indulnak a gépekkel, és nem ritka az sem, hogy ezeken nyernek is.
„A vásárlók kilencven százaléka magyar, hiszen
a tervezés közös munka, folyamatos konzultációt
igényel. Persze sok olyan van a megépítettek között, melyek végül külföldön találnak gazdára” –
mesélte Sütő Csaba.
Solymáron a motorépítő műhely egyben bemutatóterem is, a közelmúltban pedig egy éttermet is
nyitottak az 1950-es évek rockabilly hangulatával.
„Minden olyan megtalálható a berendezésben, a
díszítésben, az ételkínálatban, mely szorosan kapcsolódik a motoroskultúrához” – mondta végezetül a tulajdonos.
(x)
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Megjárták a mennyet
és a poklot is
Tizenöt éve tette át székhelyét Sopronból Győrbe a női kosárlabdacsapat, mely azóta a megyeszékhely meghatározó klubja lett.
A másfél évtized alatt megjárta a csapat a mennyet és a poklot is.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Archív

A

ságban: a már említett legfényesebb, azaz az
pró lépések után 2012-ben bajnoki címet
arany. Innentől kezdve szinte mindig dobogósok
szerzett a gárda, mely háromszor is levoltak a győriek, ha nem is jött össze az éremgyőzte a Sopront, ebből kétszer idegenszerzés, azért ott voltak az érmes helyosztókon.
ben. Érdekesség, hogy addig valamennyi egymás
A győri csapatban a 15 év alatt számos klaszelleni találkozón a megyei rivális örülhetett.
szis játékos megfordult, de olyanok is voltak, akikAlig több mint egy év telt el az aranyérem megnek fényes karrierjük itt kezdődött.
szerzése után, mikor a klub az elmúlt évtizedek
Az első légiós a litván válogatott Rima Margeegyik legnagyobb sporttragédiáját szenvedte el.
viciuté volt. Az első igazán nagy sztár peEgy felkészülési mérkőzésre Sopronba
dig az amerikai Essence Carson, aki a
tartva a csapatot szállító busz Vitnyéd„A győri csapat2010/11-es bajnokságban játszott
nél balesetet szenvedett, melyben
ban a 15 év alatt
Győrben. A kosaras 2011-ben beFűzy Ákos vezetőedző és Tapodi
került a WNBA All Star-csapatába,
Péter klubigazgató életét vesztetszámos klasszis játé2016-ban pedig WNBA-győztes
te, a játékosok pedig valamennyikos megfordult, de olyalett a Los Angeles Sparksszal.
en megsérültek, ki könnyebben, ki
nok is voltak, akiknek
Carsonnal együtt érkezett Quanitsúlyosabban.
fényes karrierjük itt
ra Hollingsworth is, aki az egy évvel
Ebből is ki tudott azonban mászkezdődött.”
későbbi bajnoki címben tevékenyen
ni az egyesület, mely a magyar női
részt vállalt. A következő szezont már
kosárlabdázás egyik meghatározó szeaz orosz sztáralakulatban kezdte, a
replője. Már 2007 óta, vagyis a harmadik
Jekatyerinburggal Euroligát nyert. A török államgyőri szezontól ott van a nemzetközi porondon,
polgárság megszerzését követően Törökországmég a tragédia évében is elindult az Euroligában,
gal megjárta a londoni olimpiát – ötödikek lettek
hazai fronton pedig a pontvadászatban és a Ma–, majd 2013-ban az Európa-bajnokságon brongyar Kupában is rendszerint harcban van az érzérmesek.
mekért.
Már érett játékosként igazolt Győrbe az ausztElőször egyébként az MK-ban állhatott fel a dorál Natalie Hurst, a spanyol Európa-bajnok,
bogóra a csapat: 2011-ben a ZTE-t verte a bronzmeccsen. Egy évre rá jött az első érem a bajnokvb-bronzérmes Cindy Lima, az amerikai, Euroli-
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Hatalmas meglepetésre lett bajnok 2012-ben a győri csapat, amely együtt ünnepelt a szurkolóival
ga-győztes, háromszoros WNBA All Star-csapattag Danielle Robinson vagy a még fiatal, de már
szintén a WNBA All Star-csapatába beválasztott
Courtney Vandersloot, aki később a magyar válogatottban is szerepelt, ahogyan Cyesha Goree is,
aki három szezont húzott le az UNI Győrben, a
3x3-as magyar nemzeti együttessel vb-ezüstérmes is lett. A szerb Tamara Radocaj győri színekben lett Európa-bajnok.
Számos magyar válogatott is zöld-fehér mezt
húzott magára, mint Englert Orsolya, Vida Anna,
Nagy-Bujdosó Nóra, Raksányi Krisztina, Vajda
Anna, Varga Zsófia vagy Krivacevic Tijana. Többen Győrből vagy Győr érintésével kerültek be a
nemzeti együttesbe, mint Koncz Judit, Laklóth
Anna, Simon Zsófia, Rasheed Rita vagy Török Ágnes.
Kétszer is Győrből került ki az év kosárlabda-játékosa, először Nagy-Bujdosó Nórát, majd Raksányi
Fűzy Ákos aranyéremig vezette a zöld-fehéreket. Sajnos a kiváló edző egy évvel később a
tragikus balesetben elhunyt
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Az utánpótlásra is mindig nagy hangsúlyt fektettek Győrben, több saját nevelésű kosaras jutott el a
magyar válogatott tagjaként világversenyekre, így többek között Török Ágnes és Kéita Aya (lent) is

Krisztinát választotta meg a szakma a legjobbnak.
Fűzy Ákos edzőként kapta meg ezt a megtisztelő
címet országos és győri szinten egyaránt.

22

PLAY IN GYŐR

A már említett játékosok közül Török Ágnes
győri nevelés, itt fogott először kosárlabdát. Az
utánpótlásra a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a klubvezetés, időközben nemzeti akadémia
is lett a városban. A Széchenyi Kosárlabda Akadémia számos tehetséges játékost adott a magyar
kosárlabdának. A korosztályos válogatottakban
rendre találni győri kosárlabdázót. Török mellett
mindenképpen említést érdemel Tullner Evelin, az
első helyi játékos, aki az első csapat keretébe került fel, de az ominózus buszbaleset miatt gyakorlatilag el sem kezdődött a karrierje. A szintén nagy
tehetség Horváth Krisztina pályafutásának egy
súlyos térdsérülés vetett véget, ő jelenleg az egyetemi csapatot erősíti.
Az akadémia és a Széchenyi-egyetem együttműködésének köszönhetően komplett életpályamodell áll a győri kosaraspalánták előtt, és az elmúlt 15 év munkájának eredménye, hogy az idei
felnőttcsapatban több saját nevelésű játékos is a
keret tagja, így a 22 évével már rutinosnak számító Török Ágnes mellett Baffy Fanni, Kéita Aya,
Rozmán Lilla, Milkovics Réka vagy Ferenczi Kata.

VISSZATEKINTÉS

NEMZETKÖZI SIKEREK
Az elmúlt tizenöt évben számos győri nevelésű
vagy kötődésű játékos, továbbá szakvezető,
stábtag vagy vezető is tevékeny részt vállalt a
magyar korosztályos válogatottak sikereiben.
EREDMÉNYEK
Játékosok
Horváth Krisztina: EB-3., vb-3., EYOF-3.
László Boróka: vb-3., EYOF-3.
Török Ágnes: többszörös EB-5., vb-9.
Szirony Dorina: EYOF-2. (Győrben),
vb-4., EB-2., EB-3.
Dombai Réka: többszörös EB-2.,
vb-4., EYOF-2. (Győrben)
Kéita Aya: EB-2., vb-10.
Révész Boróka: EB-3.
Ferenczi Kata: EYOF-3, U14-es nem hivatalos
EB-3., All Star-csapattag,
Milkovics Réka: U14-es nem hivatalos EB-3.
Rozmán Lilla: U14-es nem hivatalos EB-1.
Edzők
Gálos László:
U14-es nem hivatalos EB-n 1. és 2. hely
Fűzy-Antolovics Adél:
U14-es nem hivatalos EB-n 1. és 2. hely
Salamon Endre:
U14-es nem hivatalos EB-n 1. és 2. hely
Tullner Krisztián: EB-2., vb-10.
Vezetők
Béki Gábor: technikai vezetőként EB-5., vb-9.
Fűzy András: csapatvezetőként EB-2., 3. és 5.,
vb-4., 9. és 10.
Stáb
Burdi Szabolcs: a felnőtt- és
az utánpótlás-válogatottak fizioterapeutája
A győri klub jóvoltából a város számos nagy
rendezvény házigazdája volt, így háromszor adott
otthont a Magyar Kupa végjátékának. Volt Egyesült Államok–Magyarország találkozó is Győrben,

míg 2015-ben a felnőtt Európa-bajnokság egyik
középdöntős csoportjának volt helyszíne a megyeszékhely. A mérkőzéseket az Audi-arénában
játszották.
Ezeken felül számos korosztályos bajnoki döntőnek, utánpótlásválogatott-programoknak is helyet adott Győr.
A klub folyamatosan figyeli a környezetet, és
élen jár a kültéri és a beltéri pályák építésében, a
termek felújításában. Ugyanígy a társadalmi szerepvállalásra is nagy hangsúlyt fektetnek az egyesületnél, az adventi időszakban szinte mindig van
jótékonysági akció, illetve a világ rezdüléseire is
reagálnak, így most a koronavírus-járvány apropóján a közelmúltban vérplazmaadásra hívta fel a
figyelmet az UNI Győr.
Győrben remélik, hogy ez az építkezés a következő években is a legjobb magyar női kosárlabdacsapatok között tartja az UNI Győrt és minél több
gyerek szeretne megismerkedni a sportággal. 
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Folyamatosan fejlődik
az egyetemi csapat
A győri női egyetemi kosárlabdacsapat az elmúlt bő két
évtized alatt nagy utat járt be, mára eljutott oda, hogy
az ország egyik legjobb klubja lett. Szinte a nulláról
kezdődött a történet, melyet szinte teljesen végigkísért
a jelenlegi edző, Barthalos István.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Jósvai Árpád

„H

deme volt Fűzy Ákosnak és Tapodi Péternek. Időuszonegy éve az Apáczai-főiskolán volt egy
vel az egyetem piacképessége is javult, mind az
csapat, melynek élére a közelmúltban eloktatás, mind a sport rendkívül vonzóvá tette a
hunyt Gönczöl Laci bácsi nevezett ki. A SzéSzéchenyi-egyetemet és a várost. A klub utánpótchenyin akkoriban a női vonalat Zakariás Géza vitlás-vezetőjével, Gálos Lászlóval is nagyon jó
te, akitől Kovács-Nagy Eszter vette át a stafétát.
együttműködést alakítottunk ki, így gyakorlatiKomoly riválisai voltunk egymásnak, majd két
lag kialakult az egyetem, az akadémia és
fontos mérföldkőhöz is elértünk: a két felaz első csapat fúziója. Sikereink egyérsőoktatási intézmény egyesült és megtelműen közösek, mindenkinek megalakult a női klub Győrben. Utóbbi el„Évek óta ott vavan benne a maga szerepe” – folynöke, Fűzy András sok energiát
gyunk a rájátszásban,
fektetett be abba, hogy felépítse
tatta az edző, aki a legrégebb óta
volt, hogy a Nyugati
úgy az egyesületet, ahogyan most
dolgozik az egyesületnél, erőnléti
csoportot megnyertük, és
edzőként tagja volt a 2012-ben
már évek óta működik. Gyakorlatimár négyes döntőben
NB I-et nyert csapat szakmai stáblag az általános iskolától kezdve az
is szerepeltünk.”
jának.
egyetemig meg tudja találni a számításait az a kislány, aki kosárlabdáAz egyetemi csapat hazai és nemzásra adja a fejét. Azzal, hogy életpályazetközi porondon is sikeresen szerepel.
Pár éve a 3x3-as szakágban az egyetemi jámodellt kapnak a játékosok, és nem
utolsósorban a szülők is látják, hogy jó helyen vantékokon, Coimbrában 11., a portói EB-n 6. lett.
Utóbbival kvalifikálta magát az együttes a kínai
nak a gyerekek, vonzóvá vált az egész szakosztály,
és ennek eredményeként az egyetemi csapat is
világbajnokságra, ahol a 13. helyet szerezte meg.
fokozatosan erősödött” – kezdte Barthalos István,
„Szerettünk volna a hagyományos kosárlabdában is az egyetemi Európai Játékokon részt venni,
aki egyébként a már felnőttválogatott Török Ágde a megfelelő anyagi támogatás egyelőre még
nesnek – egyben az UNI Győr MÉLY-ÚT csapatkahiányzik, így marad a 3x3, ami ugyanakkor szintén
pitánya is – először adott labdát a kezébe.
„Az igazi áttörést azt hozta meg, amikor fiatal
egyre népszerűbb. Nem véletlenül került fel az
játékosok kerültek Győrbe, ebben elévülhetetlen érolimpia műsorára” – folytatta az edző.
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A győri női egyetemi kosárlabdacsapat az elmúlt bő két évtized alatt az ország egyik legjobb klubja lett
A hazai egyetemi bajnokságban női csapattal
először jutottak be tavaly a Final Fourba. Ezzel
Barthalos elmondhatja magáról azt, hogy játékosként és edzőként is résztvevője volt a bajnoki végjátéknak.
„Gyömörei Tamás volt az edzőm annak idején,
sokat tanultam tőle. Örülök, hogy nekem is megadatott, hogy négyes döntőbe vezethettem a csapatomat” – fogalmazott Barthalos István.
A magyar egyetemi kosárlabda-bajnokság
egyébként egyre komolyabb szintet képvisel. Öt
éve folyamatosan fejlődik, erősödik. Általában
12–16 csapat nevez, Keleti és Nyugati csoportra
osztják be a résztvevőket. Az oda-vissza vágós

Barthalos István

Horváth Dóra

csoportkör után a keleti és nyugati 1–4. helyezettek keresztbe játszással folytatják.
„Évek óta ott vagyunk a rájátszásban, volt, hogy
a Nyugati csoportot megnyertük, és már négyes
döntőben is szerepeltünk. Érdekes, hogy korábban
a TF kiemelkedett a mezőnyből, de 3x3-ban már
átvettük tőlük a stafétát. Mutatja ezt a portói szereplésünk is, ahol mi hatodikak, ők tizenhetedikek
lettek. Természetesen fontosak ezek az eredmények, hiszen azért megy fel egy sportoló a pályára,
hogy nyerjen, de a fő cél, hogy az élet, a kosárlabda
és a tanulás tengelyén haladva életképes, az életben sikeres embereket neveljünk” – mondta végezetül Barthalos István.


Nagy Rebeka

Perl Zsófia
2020/3.
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Mindig a csapatsport vonzotta
Nyáron alapos fiatalításba kezdett az UNI Győr MÉLY-ÚT csapata.
A keretbe több saját nevelésű játékos is bekerült. Előző számunkban
Ferenczi Katát ismerhettük meg közelebbről, ezúttal Milkovics Réka
beszél pályafutása eddigi alakulásáról, a vágyairól, a tanulmányairól,
illetve a szülők is elmesélik, mivel jár a családnak lányuk sportolása.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Huszár Gábor

atletikus gyerek, rengeteg lekötendő energiával.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a kosárlabdával,
Hároméves volt, mikor elkezdett úszni, amit nem
miért emellett döntöttél?
igazán kedvelt, de megállapodtunk abban, ha biz– Általános iskolás voltam, és a tanítás után az
tonsággal megtanulja, akkor abbahagyhatja azt.
udvaron mindig kosaraztunk az osztálytársaimÍgy mikor ötévesen megnyerte az első versenyét,
mal – kezdte Réka. – Emlékszem, anyukám minbúcsút mondtunk az úszásnak. Ezután a legkédig egy csomót várt rám hazainduláskor, mert én
zenfekvőbb sport a fallabda volt, mivel ebben az
maradni szerettem volna játszani. Akkoriban renidőben mindketten a sportágban versegeteg sportot kipróbáltam, de egyik sem
nyeztünk és Réka is sok időt töltött kikeltette fel úgy az érdeklődésemet,
csiként a pályák körül. Mikor elég
mint a kosárlabda. Végül a zongo„Az első nagy
idős lett ahhoz, hogy megtanulja a
raóráim helyett kezdtem edzésekre
játék alapjait, édesapja keze alatt
járni, amit egyáltalán nem bántam,
élményem az volt,
dolgozott, ahol szépen fejlődött
mert nem kimondottan kedveltem
amikor a tini korosztályos
és a korosztályához képest remek
az itthoni gyakorlást.
döntőn harmadik helyen
fizikai kondíciót is szerzett. Még
végeztünk.”
városi, megyei futóversenyeket is
– Korábban mást is sportoltál?
nyert. Ez után választotta Réka a ko– Sok mindent kipróbáltam a kosárlabdát. Egy ideig párhuzamosan
sár előtt. Hároméves korom óta mondcsinálta a két sportot, de egy idő után „apa
hatom el magamról, hogy sportolok, de
helyett inkább a kosárcsapatot választotta”.
ezek közül egyik sem volt csapatsport, talán ezért
sem tudtam annyira megkedvelni őket. Korábban
– Családilag akkor megvolt a sportos kötődés.
úsztam, teniszeztem, fallabdáztam, sőt, még lovagoltam is. Talán a legmeghatározóbb ezek kö– Igen, több válogatott sportoló is volt a családban, leginkább kajak-kenuban, komoly eredzül a fallabda volt, hiszen apukám tartotta az
ményekkel. Apukám is huszonöt évig kenuzott,
edzéseket.
sokáig főállású sportolóként. Később fallabdázni
– Fontos volt számunkra, hogy Réka kiskorától
kezdett, és edzőként a mai napig foglalkozik vele.
sportoljon – vette át a szót az édesanya, Alexandra. – Már kicsiként is látszott, hogy jó mozgású,
Emlékszem az edzéseire, furcsamód nekem min-
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Réka az első edzést a felnőttcsapattal hatalmas élménynek élte meg

dig legalább kettővel több kört kellett futnom
edzőtársaimnál. Anyukám fiatalon balettozott,
majd felnőttként ő is fallabdában versenyzett. Elmondhatom, hogy a versenysport kicsi korom óta
ott van az életemben, hiszen még én is szurkolhattam a szüleim meccsein. Nem volt kérdés, én
is szeretnék versenyezni, de labdás csapatsporttal előttem még senki sem próbálkozott.

időt ki kellett hagynom. A rehabilitáció és a sok
külön edzés után – amit ezúton is köszönök az
edzőimnek – fontos eredmény számomra, hogy
még azon a nyáron képviselhettem a magyar
utánpótlást a szlovéniai Postojnában, a FIBA által
rendezett nemzetközi edzőtáborban, ahol harmincnyolc ország nyolcvan sportolója közül beválasztottak az All Star-ötösbe.

– Mikor érezted, hogy érdemes a kosárral foglalkozni? Mik voltak az első sikerek és mi az
eddigi legnagyobb?
– Nem tudom konkrét eseményhez kötni, egyszerűen jól éreztem magam a csapattal az edzéseken és sikerélményem volt a mérkőzéseken.
Talán akkor kezdtem először elképzelni magam
felnőttként is a pályán, amikor az idősebbek között is egyre több játékpercet kaptam. Az első
nagy élményem az volt, amikor a tini korosztályos
döntőn harmadik helyen végeztünk. Az eddigi legnagyobb sikeremnek pedig a válogatottba való
bejutást és az ott elért győzelmeket tartom. Sajnos volt egy törés a pályafutásomban, ami szó
szerint értendő, mivel eltört a bokám és hosszú

– Melyik posztot szereted a legjobban?
– Utánpótlásban mindenhol kipróbálhattam
magam a pályán, sokáig játszottam belső poszton is, de bedobóként szeretek a legjobban játszani, mert úgy érzem, itt tudok a legjobban érvényesülni, az ehhez a poszthoz tartozó feladatokat,
megoldásokat kedvelem leginkább.
– Emlékszel az első válogatottságra? Mi volt az
első gondolatod, mikor behívtak?
– Mikor először bekerültem a válogatottba, nagyon boldog voltam és büszkeséggel töltött el,
hogy az első nagyobb cél, amit kitűztem magam
elé, valóra vált. Nagyon szerettem volna bizonyítani, hogy ott a helyem a csapatban és mindent meg-
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tettem azért, hogy az edzőim is így gondolják. Először Gradecban a Slovenj Ball-tornán vettünk részt
a válogatottal, ahol bronzérmet szereztünk.

– Egyéb tekintetben az, hogy Réka kosarazik,
közel hozta hozzánk magát a sportágat is – folytatta az édesapa, László. – Korábban nem volt
kötődésünk a kosárlabdához, ennek ellenére néhány éve lelkesen követjük a győri felnőttcsapat
szerepléseit, és igyekszünk a győri mérkőzéseiken szurkolóként is részt venni.

– Mire gondoltál, amikor szóltak, hogy a felnőttekhez kell menned edzésre?
– El sem tudom mondani, mennyire örültem,
mikor kiderült, hogy a felnőttcsapattal edzhetek,
– Szoktatok idegenbe is elmenni a mérkőzésekhiszen ezért dolgozom évek óta. Nagyon jó lehere, a válogatott tornáira esetleg?
tőség a fejlődéshez számomra az, hogy nap mint
– Imádjuk nézni Réka meccseit, szinte minnap olyan tapasztalt játékosokkal dolgozhatok,
denhova követjük, nagyon kevés mérkőzést
akik akár a válogatottban vagy a WNBA-ben
hagytunk ki – mondta László. – Legyen
játszanak, mert rengeteg mindent tudok
felkészülési, bajnoki vagy válogatotttőlük tanulni. Nagy váltás volt ez az
„A
nyelvtanulásban
beli szereplés, szinte kivétel nélkül
utánpótláshoz képest, sok teljesen
a kosár is segít, mert
a helyszínen szurkoltuk végig.
új dologgal találkoztam, és sokkal
az
edzés
nagy
része
angyorsabb ritmushoz kellett hozzá– A nyári szabadságot ehhez igaszokni.
golul van és a légiósokzítjátok ti is?
kal is csak így tudunk
– A nyarat nagyon behatárolja a
– Iványi Dalma igazi ikon. Milyen
beszélgetni.”
válogatott edzőtábora és a felkészüérzés vele dolgozni?
lési időszak, de természetesen a nyári
– Nekem Dalma az egyik kedvenc
magyar kosárlabdázóm, így nagyon örülszabadságot is ezekhez igazítjuk, hogy
tem, mikor megtudtam, hogy ő lesz az edzőm.
Rékának egy edzést se kelljen kihagynia. Annak
Nagyon türelmes, főként velünk, fiatalokkal, mivel
ellenére, hogy az idegenbeli többnapos tornák
mi kevesebb tapasztalattal rendelkezünk, mint az
nem családi nyaralások, nekünk, szülőknek mégis
idősebb játékosok. Én mindig nagyon jókedvűnek
jó lehetőséget adnak a kikapcsolódásra. Ilyenkor
és mosolygósnak látom, ami a csapatra is jó hamegnézzük a meccseket és megkeressük a körtással van. Dalma lendülete mindenkit motivál,
nyéken a számunkra megfelelő lazítási lehetősémert látszik rajta, mennyire fontos neki ez a sport,
get – felelte Alexandra.
és hogy mennyire szereti. Úgy gondolom, rengeteg
mindent tanulhatunk tőle a pályán és azon kívül is.
– Hova jársz suliba? A tanulás nyilván számodra is fontos. Van esetleg már elképzelésed,
– Nektek, szülőknek mennyire határozza meg
hogy mit szeretnél tanulni?
az életeteket Réka kosarazása? Mivel jár szá– A Kazinczy Ferenc Gimnáziumba járok, szemotokra az edzés, edzőtábor?
rencsére az iskola támogatja a sportot, így a tanu– Réka kosarazása komoly szerepet játszik
lást össze tudom egyeztetni az edzésekkel és a
mindennapjainkban. Mivel az edzések, edzőtábomérkőzésekkel. A kosárlabdán kívül még nem tarok és egyéni képzések miatt eléggé feszített az
láltam olyasmit, amivel később szívesen foglalidőbeosztása, amikor csak lehetőségünk van rá,
koznék, de mindenképp szeretnék majd egyetempróbálunk segíteni és időt spórolni neki. Igyekre járni. Sokat gondolkodtam a továbbtanuláson,
szünk őt elvinni az edzésekre, onnan iskolába
és egyelőre a gazdaságtan tetszik a legjobban, de
vagy éppen haza, hogy mindenhova odaérjen és
ez még nagyon képlékeny.
elég ideje maradjon a tanulásra is – vette vissza a
– Mindenképpen fontos a tanulás, mivel annak
szót az anyukája.
ellenére, hogy maximálisan támogatjuk azt, hogy
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Első korosztályos válogatott tornáján, a Slovenj Ballon bronzérmet szerzett a csapattal

Réka valóra váltsa a kosárlabdával kapcsolatos
álmait, fontos, hogy még egy lehetőséget adjunk
a kezébe, amivel majd felnőttként megtalálhatja a
helyét a világban, amire egy egyetemi diploma jó
lehetőséget adhat. Szerencsére Réka jó tanuló,
úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma – felelte László.
– Ha van is szabadidőd – gondolom, nem túl
sok – mivel töltöd?
– Iskolaidőben nem igazán van szabadidőm,
mert hét közben suli után edzéseim vannak, illetve tanulnom kell, hétvégén pedig meccseket játszom, de ezt egyáltalán nem bánom és már hozzászoktam ehhez a ritmushoz. Amikor mégis van
egy-egy szabad délutánom, azt leginkább a barátaimmal szeretem tölteni és különféle programokat szervezni, nyáron pedig imádok a vízparton
lenni. Ha egyszerűen csak szeretnék egy fárasztó
nap után kikapcsolni, akkor zenét hallgatok. Amíg
nem volt szinte minden hétvégén meccsem, addig rendszeresen jártunk a szüleimmel túrázni,
ezekre a közös családi kirándulásokra az utóbbi

években egyre kevesebbszer van lehetőség, mivel
több korosztályban játszom.
– Beszélsz idegen nyelvet?
– Angolul jól beszélek, mert egész kicsi korom
óta tanulom, van egy középfokú nyelvvizsgám, de
érettségi előtt szeretnék majd egy felsőfokút is.
Szerencsére a nyelvtanulásban a kosár is segít,
mert az edzés nagy része angolul van és a légiósokkal is csak így tudunk beszélgetni. Ezenkívül
két éve tanulok németül, de ez még közel nem
megy olyan jól, mint az angol.
– Van konkrét cél, amit szeretnél elérni a kosárlabdában?
– Természetesen vannak céljaim, a legnagyobb ezek közül az, hogy egy magas szintű profi
csapatban lehessek meghatározó játékos. Ezenkívül a felnőttválogatott is nagy álmom, nagyon
boldog lennék, ha egyszer majd ott is játszhatnék.
Ezek persze távolabbi vágyak, odáig még rengeteget kell dolgoznom ahhoz, hogy valóra válthas
sam őket.

2020/3.

29

ÚJ SZEREPBEN

Őt is meglepte a felkérés
Knézy Jenőt október 1-jével nevezték ki a Győr Plusz Média
vezérigazgatójának. Az országosan ismert sportriporterrel a felkérésről,
pályafutásáról, édesapjáról és a magyar sportról beszélgettünk.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Knézy Jenő

– Sokakat meglepett Győrben a kinevezése, önt
mennyire lepte meg, hogy egyáltalán felkérték
erre a pozícióra?
– Nem tagadom, nagyon. Nem is számoltam
ilyen feladattal, de mikor megjelenik az embernél
egy olyan küldöttség, mely a polgármesterből, az alpolgármesterekből, a kabinetfőnökből áll, akkor
azért bevillan, hogy itt komoly a szándék, talán túlzás nélkül mondható, hogy ilyen felkérésre nem lehet nemet mondani. Dézsi Csaba András polgármesterrel egyébként korábban pár alkalommal más,
igaz, médiát érintő ügyben beszélgettünk, de akkor
erről a feladatról még nem volt szó. Ugyanakkor
alighanem polgármester úr számára is kiderült,
hogy vannak vízióim a magyar média működéséről,
ráadásul én is hozzá hasonlóan katonás típusú ember vagyok: ha van egy feladat, azt el kell végezni,
nem azt kell nézni, hogy valamit hogyan nem lehet
megoldani, hanem éppen ellenkezőleg, azt, mi a
megoldás.
– Neve – akárcsak édesapjáé – összeforrt a
sportközvetítésekkel. Jól tudjuk, hogy ezt a
munkát nem engedi el?
– Mikor kaptam ezt a felkérést, egy kérésem volt,
hogy továbbra is közvetíthessek, mert erről nem szívesen mondanék le. Úgy voltam vele, ha rendben
van, hogy megosztom a kapacitásomat a közvetítések és a Győr+ Média között, akkor vállalom a feladatot. Szerencsére az MTVA is partner volt ebben,
így végül itt vagyok, a két dolgot együtt csinálom.
Bevallom, azért egy kisebb trauma volt számomra,
hogy külsős lettem a tévénél, de végül ennek is megvan az előnye.

30

PLAY IN GYŐR

– Eddig leginkább a sport világában mozgott, vezérigazgatóként viszont más területekre is rá
kell látnia.
– Valóban így van, de ezúton is szeretnék mindenkit megnyugtatni, nem minden a sportról szól
majd a Győr Plusz Médiában. Ugyanakkor bolondok
lennénk, ha nem használnánk ki a felületeinken,
hogy milyen sikeres és eredményes a helyi sport. Jó
csapatok vannak, elég csak a többszörös BL-győztes Audi-ETO-ra gondolni, de van nemzetközi kupainduló női kosárcsapat, az ETO focicsapata is nagy
hagyományokkal bír, de alighanem felesleges is sorolnom, aki a városban él, tisztában van ezzel. Szóval büszkének kell lennünk ezekre a csapatokra,
ezekre a sportágakra, és biztos, hogy az online-on, a
rádióban, a tévében és a hetilapban is nagy hangsúlyt kap a sport. Szeretném, ha például a híradók
végén is lennének sporthírek, ami egyébként országosan hiánycikk. Szinte csak a közszolgálati tévékben van ez meg, a kereskedelmi és bulvártévékben
nincs. Hozzám viszont az előbbi áll közelebb.
– Hogyan lett önből sportriporter? Egyenes út vezetett erre a pályára?
– Egyáltalán nem. Válogatott kosárlabdázó voltam, ám huszonhárom évesen gyakorlatilag egyik
napról a másikra abba kellett hagyni a játékot, mert
egy lábműtétet elrontott az orvos. Pedig talán nem
voltam tehetségtelen, mert tizennyolc évesen már
az NB I-ben játszottam, voltam magyar bajnok,
Szuperliga-győztes, Magyar Kupa-ezüstérmes,
minden korosztályban eljutottam a válogatottságig. De akkor ott álltam, nem találtam a helyemet.
Ráadásul három műtétet is el kellett rajtam végez-
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A phjongcsangi téli olimpiáról is
közvetíthetett a neves sportriporter
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talán szóba kerüljön a neve labdarúgó-válogatott
ni fél éven belül, és a végén már az volt a tét, hogy
barátságos mérkőzésének közvetítésénél.
a civil életre jó legyen a lábam, sőt, volt egy olyan
– Melyik közvetítésére a legbüszkébb? Egy sportripillanat is, amikor az orvosok azt mondták, ha két
porter számára is fontos, hogy olimpiai aranyról
nappal később megyek, az egyik lábfejemet amputudósítson?
tálni kellett volna. Szerencsére ezt nem kellett, vi– Számomra nem ez jelenti a rangot, a minősészont azt tudtam – mivel édesapámat a sok szereget. Tény, a magyar sportújságíró-szakma is
tet mellett annyi verbális támadás is érte –, hogy
olimpiacentrikus, aranyakban mérik a sikereket, peén nem ezt a pályát szeretném. Nyilván nekem az
dig nekünk van hozzá a legkevesebb közünk. Talán
egész életem arról szólt, hogy Knézy Jenő fia vameglepő, de például apám összesen három aranyat
gyok, benne minden előnyével és hátrányával. Viközvetített közel negyvenéves pályafutása alatt, miszont ő volt az, aki megunta, hogy lassan egy éve
közben én már kilencnél járok, kicsit igazságtalankeresem a helyemet, a hátam mögött megbeszélte
nak érzem ezt vele szemben. Hogy a kérdés első
Palik Lászlóval, aki akkor a magyar Eurosport egyik
felére is válaszoljak: két dologra vagyok igazán
tulajdonosa volt, hogy az atlantai olimpián szakbüszke. Az egyik nem egy közvetítés, hanem egy
kommentátor legyek a kosárlabda-közvetítésekműfajteremtő próbálkozás, ami talán több is ennél.
nél. Mikor Palik Laci hívott, majdnem kiesett a teleA Eurosporton tizenöt évig közvetítettem Sipos Jáfon a kezemből.
nossal a Tour de France-t. Elképesztő időszak volt,
– De még akkor sem gondolta, hogy innentől ez
amellett, hogy a kerékpárt megszerettem, ténylesz az élete?
leg olyan élményekben volt részem, me– Nem, de miután lement az olimpia, belyek semmihez nem foghatók. Ráadáhívatott Palik László, és kérdezte, hosul ott is rengeteget tanultam, hiszen
gyan éreztem magam. Én mondtam,
„Nekem az egész
öt, hat, olykor hét órát kellett végighogy nagyon tetszett, ezért felajánéletem arról szólt,
beszélnünk. Volt ott szó gasztronólotta, hogy maradjak itt tanulni. Néhogy Knézy Jenő fia
miáról, várakról, történetekről meg
gyen kezdtünk akkor, Kőrösi Marivagyok, ennek minden
ami az eszünkbe jutott. A visszajelann, Szabó Gábor, Gyulay Miklós és
előnyével és
zések alapján nagyon szerették a
én. Egy éven keresztül csak gyakohátrányával.”
nézők. Ha csak egy közvetítést kell
roltunk, adásban egyszer sem szerekiemelni, akkor pedig Milák Kristóf kétpeltünk. Elképesztően jó iskola volt ez,
száz pillangón elért kvangdzsui vb-aranyát
megtanultuk a szakma minden csínemlíteném, mikor Kristóf megdöntötte Michael
ját-bínját. Tudni kell, hogy az off tube közvetítés
Phelps rekordját. Az ottani ideje, az 1.50,73 örökre
– amit mi csináltunk – az egyik legnehezebb, ott
az agyamba vésődött, ezt szerintem akkor is tudni
nem látni mást, mint azt a képet, amit a tévénéző is
fogom, ha álmomból keltenek fel. Kristóf is mondta
lát. A helyszínen viszont kinyílik a világ, ott bármiről
már, hogy ha rossz kedve van, akkor visszanézi azt
lehet beszélni, érzésekről, a háttérben történtekről,
a közvetítést. Én ritkán hallgatom meg magam utószóval sokkal összetettebben lehet visszaadni a
lag, és sosem vagyok elégedett, de az a közvetítés
hangulatot. Viszont, ha a „száraz” közvetítés jól
az elejétől a végéig tökéletes. Élményben, érzelmileg
megy, onnan már könnyebb a továbblépés. Kemény
időszak volt, de tulajdonképpen az egy évben tanultöbbet adott, mint bármelyik olimpiai arany közvetítakból nagyon jól el lehetett boldogulni a későbbiektése. Huszonöt év alatt azért ez nem sok. (Nevet.)
ben is. Ma ez a türelem nincs már meg a fiatalokAz olimpiacentrikusság egyébként jó is, meg nem
ban, nincsenek lépcsőfokok. Pár hónap után
is. Ha a sportolói oldalról nézzük, akkor kevés olyan
mindenki nagy mérkőzéseket szeretne közvetíteni.
ország van, amely ennyire megbecsüli az olimpiai
Hozzáteszem, még édesapámék idejében is más
bajnokait, ugyanakkor óriási terhet is tesz a versenyvolt, neki mintegy nyolc év kellett ahhoz, hogy egyálzőkre, hiszen akinek mégsem jön össze az álom, az
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A brazilok világbajnok labdarúgójával, Roberto Carlosszal is készült közös fotó

Gyurta Dániel és Milák Kristóf úszókkal
olyan, mintha nem is ért volna el semmit. Pedig sokszor csak apróságokon múlik egy-egy helyezés. A
közvetítéseknél én erre nagyon odafigyelek, hiszen
egykori sportolóként átérzem a helyzetüket. Éppen
ezért egy eredményhirdetésnél mindig is azt mondom, hogy ezüst- vagy bronzérmet nyert a sportolónk, hiszen abban az eredményben is egy élet munkája van.
– Az, hogy mely sportágakat közvetíti, mitől függ?
– Tulajdonképpen mindegyik így alakult. Nyilván
a kosárlabda adott volt, ahogyan a foci szeretete is.
Amúgy annak idején, a eurosportos gyakornokság
elején Palik Laci megkérdezte, miket szeretnék közvetíteni. Mondtam, hogy a focit, a kosarat. Erre ő azt
felelte: „Jó, akkor a héten teniszt közvetítesz, majd
Moto GP-t és műkorcsolyát.” Furán nézhettem rá,
mert hozzátette: „Tanuld meg ezeket közvetíteni,
egyszer még hálás leszel érte.” És igaza lett, hiszen
ha olyan sportok közvetítése jól megy, amivel annyira nincs képben az ember, akkor a kedvencekkel

A közvetítésekre a helyszínen is sok
információt gyűjt be
sem lesz probléma. Ezért is roppant hálás vagyok,
mert ebből is rengeteget tanultam, és ezekből a mai
napig táplálkozom a közvetítések során. Később
közvetítettem síugrást is, amit ugyancsak nagyon
szerettem. Erre én jelentkeztem, miután Dávid Sándor jelezte, hogy nem szeretné csinálni. Ugyancsak
egyedül tettem fel a kezem, mikor a curlinget kellett
az egyik olimpián közvetíteni. Az úszást úgy örököltem meg, miután a Duna TV és az MTV összeolvadásakor többen felmondtak, volt, akit elküldtek, Riskó Géza főszerkesztő pedig engem osztott be a
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Nem készült a riporteri pályára, édesapja a tudta nélkül intézte el az első munkáját
koronavírus mindig közbeszólt. Egyébként az tersportágra. Az első közvetítésem a 2013-as barcelomészetes számomra, hogy személyes kapcsolatot
nai vizes vb volt, melyen egyébként Hosszú Katinka
ápoljak a sportklubokkal, így biztos sokszor előforelső világbajnoki aranyát szerezte.
dulok majd a sportrendezvényeken, de ugyanígy a
– Manapság nem nehéz felkészülni egy-egy
kulturális eseményeket sem hagyom ki. Kaptam
sporteseményre, köszönhetően az internetnek,
meghívót már a színháztól, a Győri Balettől, a filharde régebben miként tudott olyan sportágakból
monikusoktól is. Remélhetőleg a világ mihamarabb
tájékozódni, mint például a curling? Gondolom,
visszazökken a régi kerékvágásba, és nem lesz akaegy NBA-ről sem lehetett könnyű információkat
dálya meccsekre, előadásokra járni.
összevadászni.
– Nem kapott soha nagy publicitást, de
– Valóban nem, de mikor Magyarorúgy tudjuk, rendőrként is dolgozott, koszágon elsőként közvetíthettünk élőmoly bevetéseken vett részt.
ben NBA-t a TV3-on Új Péterrel pár„Az természetes
– Valóban így van, de mivel olyan
ban, megkaptuk a hivatalos NBA
számomra, hogy
területen tevékenykedtem, tényleg
Guide-ot, ami volt vagy háromszáz
személyes kapcsolatot
nem szívesen beszéltem erről. A
oldal. A curlingnél volt magyarorápoljak győri
bevetési csoportnál dolgoztam, bűszági szakosztály, annak vezetője
sportklubokkal…”
nözőket fogtunk el. Nagyon élvezsegített. Én egyébként ebben is a
tem ezt a munkát, de aztán úgy alarégi iskolát követem. Apuról volt közkult, hogy mivel mind ez, mind a
tudott egyébként, hogy általában két bősportriporterkedés teljes embert kívánt, vérönddel utazott, az egyikben a ruhái, a mágül az utóbbit választottam. Ugyanakkor a kapsikban a jegyzetei voltak. Nyilván ilyenre már nincs
csolat nem szakadt meg, a kiképzésekben segítetszükség, de ha külföldre megyek, első utam egy újtem, volt, hogy az orlandói SWAT-világbajnokságra
ságárushoz vezet, hogy megnézzem, a helyi sajtó
az egyik csapat felkészülésében elejétől a végéig
mit ír az esti meccsről. Sokszor ezekből több inforrészt vettem. Ezekkel a feladatokkal ki tudtam mamációhoz lehet jutni, mint mondjuk az internetről.
gam élni ezen a területen is, megvolt a kellő adrenaAz is alap nálam, hogy egy magyarországi közvetílinlöket.
tés előtt beszélek a két csapat edzőjével, vezetőjé– Visszakanyarodva a sporthoz és a közvetítésekvel, néhány játékossal.
hez: a tokiói olimpiára utazik mint sportriporter?
– Említette, hogy a város sportélete mennyire gaz– Jelen állás szerint igen. Az olimpiai keret a tévédag. Találkozhatunk esetleg önnel meccseken,
nél megvan, abban szerepelek. Most már csak az
sporteseményeken Győrben?
– Kézilabda-mérkőzésen már többször voltam,
kell, hogy tényleg meg is rendezzék az ötkarikás jámentem volna jégkorongra és kosárlabdára is, de a

tékokat.
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LeBron, a gömb,
aki a pályán kívül is példakép
LeBron James több mint 17 éve feszegeti az emberi teljesítmény
határait. Bajnokságot nyert Clevelandben, Miamiban és néhány hete
Los Angelesben, a dobogó legfelső fokára állhatott Pekingben és
Londonban is. Nem az a meglepő, hogy négy
alkalommal is az NBA-szezon legjobbjának választották,
hanem az, hogy utoljára 2013-ban.
Szöveg: Tőrös Balázs • Fotó: pexels.com

A

vagy kiváló ügyvédei vannak, vagy tényleg a hezzal mára mindenki tisztában van, hogy
lyén van az esze és a szíve.
mire képes a pályán. Éppen ezért a követA tökéletességtől csak az menti meg, hogy
kező oldalakon kizárólag azzal fogok fogmég 2010-ben botrányos körülmények között vállalkozni, ami a feldobás előtt és a mérkőzés végét
tott csapatot, vérig sértve Cleveland városát, és
jelző dudaszó után történik.
tavaly nyáron sem hozta a legjobb formáAbban bízom, hogy a cikk végére sikerül
ját, amikor az üzleti érdekeket előtérbe
alátámasztanom, hogy a LeBron möhelyezve nem határolódott el margött álló marketinggépezet által al„Nem voltak nőkánsan a kínai kormány hongkongi
kotott szlogen, a „More Than An
ügyei. Nem kapták el
politikájától.
Athlete” nem egy üres frázis.
drogokkal. Nincsenek
A világ egyik legismertebb
James ugyanis tényleg sokkal
fogadási
problémái.
Nem
sportolója a fenti két baklövéstől
több, mint egy sportoló. És olyan
keveredett verekedéeltekintve maga az amerikai álom,
sokoldalú, hogy lassan már
a gimnáziumi szerelmét vette el fegömb...
sekbe.”
leségül, három gyereket nevelnek, és
a jelek szerint a legnagyobb harmóniáA családfő
ban élnek.
LeBronnal kapcsolatban számomra az
egyik legelképesztőbb dolog, hogy úgy él lassan
Ehhez egy toleráns és támogató feleség melhúsz éve a kamerák és az okostelefonok keresztlett kell az is, hogy LeBron otthon alárendeli magát a Savannah által hozott szabályoknak, mert
tüzében, hogy ezalatt egyetlen kompromittáló
ahogy James elmondta, furán venné ki magát, ha
fotó vagy botrányos sztori nem szivárgott ki róla.
Mióta ledraftolták, nem voltak nőügyei. Nem
többnapos távollétek után hazaérne, és elkezdekapták el drogokkal. Nincsenek fogadási probléné fújni a passzátszelet. Az esküvőre egyébként
csak 2013-ban került sor, de akkor megadták a
mái. Nem keveredett verekedésekbe. A fickónak
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zés után jégfürdőbe merül, és rendszeresen hidegterápiás kezeléseken vesz részt, ahol mínusz 100–
110 Celsius-fokos hideggel sokkolja a szervezetét.
Aki azt hinné, hogy LeBron fizikuma kizárólag a
kőkemény munka és a legújabb technológiai fejlesztések gyümölcse, téved. James egyik legfontosabb eszköze a regeneráció során az alvás,
mely gyakorlatilag mindenki számára korlátlanul
hozzáférhető. Amikor csak teheti, James igyekszik napi 12 órát aludni, ebből 8–9 órát lehetőség
szerint egyhuzamban, a többit pedig kisebb részletekben.
Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít, ezért James a szoba
hőmérsékletére is odafigyel, telje„James nemcsak
sen besötétít és elalvás előtt fél
pályán, hanem a tárórával leteszi a kütyüket.

módját: a lagzi három napig tartott, mint a mesében, és a gigantikus rendezvény fénypontjaként
egy másik ünnepelt házaspár, Jay-Z és Beyonce
énekelt, illetve rappelt duettet az ifjú párnak.
James, a családfő apaként igyekszik megtörni a
mintát, hiszen az ő életéből hiányzott ez a karakter. Nemcsak az NBA felé kacsingató két idősebb
srác pályafutását támogatja néha szurkolóként,
néha edzőként, de mindig példás hozzáállással,
hanem a legkisebb (lány)gyermek életében is
igyekszik jelen lenni, amire a tavaszi leállás ideális
lehetőséget nyújtott.

A fitneszguru

Elképesztő adat látott napvilágot
2018 környékén: LeBron James
a
éves szinten másfél millió dollárt,
gyalóasztalok mellett is
azaz mostani árfolyamon csaknem félmilliárd forintot költ a tesAz üzletember
a liga egyik legbefolyáAmikor
LeBron James gimnazista
tére. Ebben benne van a stáb fizesosabb embere.”
volt, a meccseit át kellett vinni az
tése, vagyis a séfek, dietetikusok és
egyetemi csapat hatezer férőhelyes
személyi edzők bére, valamint a tudocsarnokába, mert annyian akarták látni
mányos fantasztikum határát súroló felaz NBA jövőjét. Nem csoda, hogy a felfokozott
szerelések és különleges kezelések ára, illetérdeklődésnek köszönhetően a szponzorpénzekve az átlagosan 2–3 évente költözködő James
ből már azelőtt megkereste az első százmillió(!)
aktuális házában felhúzott konditermek és kosárdollárját, hogy akár csak egyszer leütötte volna a
labdapályák beruházási költsége is.
labdát az NBA-ben. A Michael Jordan által kitapoDe a befektetett pénz csak a kezdet. Ahhoz, hogy
James az idő arcába röhöghessen, páratlan genetisott ösvényen haladt, amit először leaszfaltozott,
kai adottságokra és még több befektetésre van
aztán többsávosra szélesített. Nem elégedett meg
szükség: munkából. James a klasszikus súlyzós és
azzal, hogy a Nike és az egyéb támogatók rekláma saját súllyal végzett gyakorlatok mellett többek köarca: a saját ura akart lenni, ezért 2012-ben kirúgta
zött jógával és pilatestornával tartja karban a testét.
az ügynökét, gyerekkori barátaival sportmarketingLeBron akkor sem ismer kompromisszumot,
céget alapított, és azóta minden, a személyét érinha a saját fizikumáról van szó. Amikor James és
tő döntést személyesen felügyel.
a személyi edzője, Mike Mancias megunta, hogy
Mivel a cége ma már több NBA-sztárt is képvinem találnak kellően tiszta és hatékony tápláléksel, James nemcsak a pályán, hanem a tárgyalóasztalok mellett is a liga egyik legbefolyásosabb
kiegészítőket, inkább a saját kezükbe vették az
ügyet és alapítottak erre egy céget. A négyéves
embere, és érdekes módon ezt az egyértelmű öszfejlesztési folyamatot több tanácsadó segítette.
szeférhetetlenséget eddig elnézték neki.
Az egyiknek talán ismerősen cseng a neve: Arnold
Abban is úttörő volt, ahogy a szerződéseit keSchwarzenegger.
zelte. Előtte a játékosok igyekeztek mindig biztosJames a tudományos alapokon nyugvó táplálra menni, és a lehető leghosszabb időre aláírni.
kozás és a mobilitási gyakorlatok mellett a hideg
James viszont annyira bízott az elpusztíthatatlan
jótékony hatására esküszik, ezért minden mérkőfizikumában, hogy inkább rövidebb időtartamú
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megállapodásokat kötött, így nemcsak az utolsó
centet is kisajtolta az aktuális munkaadójából, de
a rugalmasságát is megtartotta.
Nem szponzorokat, hanem partnereket keresett. Fizetés helyett sokszor részesedést kért. Így
került be a Liverpool tulajdonosai közé, és így keresett egy este alatt 30 millió dollárt, amikor a főleg
fej- és fülhallgatókat gyártó Beats Electronicsot,
melynek termékeit addig egy kisebb tulajdonrészért promózta, megvette az Apple.

Az aktivista
A fiatal Michael Jordannel szemben LeBron James
hisz abban, hogy a vagyonát és a hatalmát nemes
ügyekre kell használnia, ezért rengeteg pénzt és
energiát fordít jótékonykodásra, és számos, társadalmilag fontos ügyben hallatja a hangját.
A szülővárosában található egyetemmel közös
programjában a következő években 2300 tinédzser ösztöndíját fogják állni, az ugyancsak Akronban alapított „I Promise School” pedig olyan,
tanulási nehézségekkel küzdő általános iskolásokkal foglalkozik, akikkel a hagyományos iskolai
rendszer nem tud mit kezdeni. James emellett
folyamatosan fellép a társadalmi igazságtalanságok ellen, különös tekintettel a színes bőrűeket ért
hátrányos megkülönböztetéssel szemben.
Ennek a küzdelemnek a középpontjába az elmúlt években a rendőri túlkapások kerültek, ame-

lyekkel szemben LeBron is többször felszólalt, és
sokszor nyíltan nekiment Donald Trumpnak, akivel nem túlzás azt állítani, hogy utálják egymást.
2020-ban a BLM-mozgalom egyik kulcsfigurája
volt, és azon kevesek közé tartozott, akik felismerték, hogy a tüntetések helyett, vagy inkább mellett,
konkrét lépésekre is szükség van. Ez a lépés a lakosság szavazási hajlandóságának növelése lett, amely
mozgalomnak James volt az egyik szószólója, és a
kampány hajrájában a saját zsebéből fizette ki több
száz börtönben ülő elítélt bírósági tartozását, akik
ezáltal visszanyerték a szavazati jogukat.
Persze nem mindenkinek tetszik, ha egy sportolónak véleménye van. LeBron is kap ezért hideget-meleget, a Fox News riportere, Laura Ingraham például egyszer azt üzente neki, hogy inkább
kussoljon és pattogtasson (Shut Up and Dribble).
James inkább dokumentumfilmet forgatott belőle. De erről később.

A tartalomgyártó
LeBron, az üzletember tudja, hogy a tartalomban
jó pénz van. LeBron, az aktivista pedig tisztában
van azzal, hogy okosan elmesélt történetekkel komoly változásokat lehet elérni. Ezért az évek során James egyre szorosabb kapcsolatot épített ki
Hollywooddal.
Ebbe néha belefért egy kis színészkedés is, mint
a „Törtetők” című sorozatban, a „Kész katasztrófa”
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című filmben vagy a „Space Jam” 2021-ben bemutatásra kerülő második részében, de LeBronnak
van annyi önkritikája, hogy ezekben mindig önmagát, esetleg önmaga karikírozott változatát alakítja.
A hangsúly azonban a produceri munkán van.
Maverick Carter barátjával megalapították a
SpringHill Entertainment nevű gyártócéget, amely
az elmúlt években készített már vetélkedőt, sitcomot és animációs sorozatot.
Ők állnak a nagy sikerű „Carter Effect” dokumentumfilm mögött, amely itthon is elérhető a
TŐRÖS BALÁZS, ALIAS @BAZSKA
A Sport TV NBA-szakkommentátora, Magyarország egyik legnépszerűbb majorsportszakértője. Fennmaradó kevés szabadidejében
YouTube-csatornáját tölti meg
elsősorban kosárlabdához köthető tartalmakkal.

Netflixen, és Vince Carter hatását mutatja be Kanada kosárlabdázására. Készítettek egy dokumentumfilm-sorozatot Laura Ingraham korábban
már említett, híressé vált idézete alapján „Shut Up
and Dribble” címmel a sportolói felelősségvállalásról. És ők állnak az HBO-n futó, szörnyű magyar címmel ellátott, „A fodrásznál megdumáljuk”
című beszélgetős formátum mögött is, ahol a
borbélynál olyan nímandok ülnek be LeBron mellé
egy frizura- vagy szakálligazítás közben eszmét
cserélni, mint Snoop Dogg, Jon Stewart, Pharell
vagy az utolsó részben éppen Barack Obama.
LeBron James 2003 óta nemcsak az NBA-rekordokat írja felül, hanem a játékszabályokat is,
hogy egy sportolónak mit „szabad”, és mit nem.
Hogy honnan meríti ehhez az energiát a napi 12
óra szunyókáláson kívül? Ötletem sincs. De sokoldalúsága példát és utat mutat a következő generációknak, hogy többek legyenek, akár már a
sportpályafutásuk alatt, mint egy sportoló.


I Promise School: a LeBron James által támogatott program a tanulási nehézségekkel küzdő
általános iskolásokkal foglalkozik
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Országosan egyedülálló győri
jeges lehetőségek
A koronavírus-járvány miatt szeptember elején adták át
hivatalosan az ország első családbarát jégcsarnokát, a 2 milliárd
170 millió forintból épült Nemak Jégcsarnokot Győrben.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Huszár Gábor, Boros Bence

E

z az első olyan jeges létesítmény az országban, ahol – ha majd minden visszatér a
megszokott kerékvágásba és a pandémia
elmúlik – lehet családi jegyet váltani a családbarát szekcióba, emellett a mérkőzések alatt a gyermekeket sokféle foglalkoztató is várja, köztük
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olyan is, ahol a korcsolyázás alapjait tudják elsajátítani.
Az 1200 embert befogadó, négyezer négyzetméteres csarnokban 250 jégkorongozó és 70 műkorcsolyázó sportol már óvodáskortól, emellett
az országban Győrben vesznek részt a lakosság

FAGYPONT ALATT

Szép látvány Kiskúton Győr
új sportlétesítménye, a Nemak Jégcsarnok

arányait tekintve a legtöbben a közösségi korcsolyázásban, évente mintegy 48 ezren. Emellett nagyon népszerű az ovikori, valamint a kisiskolások
oktatása is.

Három év alatt épült fel

A Titánok az idei szezontól
a jégcsarnokban játsszák
a bajnoki mérkőzéseiket

A Nemak Jégcsarnokot a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. 1,7 milliárd forint társaságiadó-támogatásából, a győri önkormányzat által biztosított
259 millió forintból, 500 millió forint önerőből, illetve további győri magánszemélyek és vállalatok
támogatásából építették.
Az új Nemak Jégcsarnokkal, a kis méretű gyakorlópályával, illetve a sátras fedésű műjégpályával és az abban található – Magyarországon
egyedülálló – speciális jégkorong-fejlesztőközponttal az ország legnagyobb és legmodernebb
jégcentruma valósult meg a Győri Jégsport Központban.
A jégcsarnok alapkövét 2017 novemberében
tették le. A négyezer négyzetméteres csarnokban
öt csapat- és egy bírói öltözőt, egy edzőtermet,
oktatótermet, vendéglátóegységet és egy sportboltot is kialakítottak. A komplexum alkalmas hazai első osztályú és nemzetközi mérkőzések lebonyolítására, edzőtáborok megrendezésére.
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Az idei évtől a Győri ETO Hockey Club és a Fehérvár AV19 együttműködése révén már a csarnokban játszik a Titánok jégkorongcsapata az
Erste Ligában.
A létesítményben a tervek szerint az első nemzetközi mérkőzés januárban lett volna, de az végül elmarad a nemzetközi szövetség döntése
alapján. Itt rendezték volna az U18-as divízió I/A
csoportos női jégkorong-világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott is részt vett volna, soraiban várhatóan a győri Gengeliczky Dorottyával.
Remélhetőleg májusban nem lesz akadálya a 14
csapatos női Európa-kupa megrendezésének. Az
esemény rendezési jogát három évre kapta meg a
magyar szövetség, és idén májusban lett volna az
első, ha nem szól közbe az élet...

hagyniuk, ha kiöregednek az U20-ból. Ebben pedig
a város is partner, az önkormányzat segítsége nélkül ugyanis lehetetlen lenne ilyen projektbe kezdeni” – fogalmazott Boros Péter. A cél egyébként az,
hogy évente két-három fiatalt adjanak a Titánoknak.
A klub színe jövőre már zöld-fehér lehet, két év
múlva pedig a névről is Győrben dönthetnek, így
várhatóan akkor már ETO Titánokként szerepelnek a legmagasabb magyarországi ligában.

Olimpikon oktató

Több mint egy éve Téglássy Tamara a Győri ETO
HC műkorcsolya-szakosztályának vezetője, emellett évek óta természetesen vezetőedzőként is
dolgozik. Az 1980-as évek egyik legjobb magyar
műkorcsolyázója idehaza 1984 és 1991 között
nyolc bajnoki címet szerzett. Ezzel ő a legtöbbETO Titánok két év múlva
ször diadalmaskodó magyar korcsolyázó, SeA Titánokkal való kapcsolat már korábban
bestyén Júlia később csak beállítani tudta
megkezdődött, mely most komoly
a nyolc aranyérmet számláló sorozaszintet lépett. A csapat nevéből el„Az ország első
tot. Tamara világ- és Európa-bajnoktűnt a Fehérvári előtag, a mezen
családbarát jégcsarságokon képviselte a magyar színeott van az ETO-címer, a zöld szín
ket – előbbin 11., utóbbin 7. a
is szerepet kapott – kék-zöldben
nokában jól megférnek
legjobb eredménye –, továbbá járt
játszik az együttes –, és már
egymás mellett a jégkoaz 1988-as téli olimpián is, ahol 19.
győri nevelésű játékosok is a kerongozók és a műkorlett.
ret tagjai.
csolyázók.”
Téglássy Tamara tudatosan ké„Hajnal Attila nálunk fogott előszült az edzői pályára, már 15 évesen
ször ütőt, míg a két székely fiatalunk,
tudta, hogy ezt szeretné csinálni.
Görbea Tivadar és Sándor-Székely Ottó
„Elvégeztem a Testnevelési Főiskolát is, és tunégy-öt éve pallérozódnak az utánpótlásunklajdonképpen mikor abbahagytam a versenyzést,
ban. Olyannyira, hogy a román korosztályos válomásnap már beálltam segédedzőnek korábbi trégatottakba rendre meghívót kapnak” – mondta
nerem mellé. Utaztam, versenyeztem annyit, hogy
Nagy Ákos, a Győri Nemak ETO HC klubmenebiztos voltam abban, hogy jégrevükön nem szeretdzsere.
nék szerepelni, nekem az edzősködést találták ki”
Boros Péter kommunikációs vezető arról be– fogalmazott a szakember, aki nyolc évig az Emiszélt, régóta dolgoztak azon, hogy legyen felnőttrátusokban egy női klubban dolgozott, ahol mincsapata a klubnak.
den munkatárs hölgy volt, férfiak nem is léphettek
„Hiba lenne ezt a létesítményhelyzetet nem kibe a többek között uszodából, teniszpályákból,
használni. Önerőből ugyanakkor felelőtlenség lett
tornateremből, szépségszalonból álló komplevolna élvonalbeli csapatot indítani. Ez a felállás
xumba. Hét év után aztán elfogta a honvágy Tégmindkét félnek jó, fiataljainknak különösen, mert
lássy Tamarát, így elkezdték szervezni a hazatévan motivációjuk, nem kell elmenniük Győrből, ha
rést. Több ajánlatot is kapott, ezek közül
magasabb szinten szeretnének játszani, vagy ami
választotta Győrt.
még rosszabb lenne, hogy a játékot abba kellene
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Téglássy Tamara tanítványai kiválóan szerepeltek a Vasas-kupán,
második és harmadik helyezést is értek el a műkorcsolyázók

„Mindenképpen vidéken szerettem volna dolgozni. Lett volna lehetőségem Miskolcon is, de elhívtak Győrből egy edzőtáborba, mely egyébként
Pozsonyban volt, és ez döntőnek bizonyult. Így lettem előbb óraadó edző, majd végleg ideköltöztünk,
jelenleg Győrújfalun élünk” – mondta Tamara, aki
több szempontból is kiemelkedőnek tartja a győri
lehetőségeket.
„A Nemak Jégcsarnok elkészültével komoly lendületet kaphat a győri jégsport, ezen belül talán a mi
szakosztályunk is. Sajnos a járványhelyzet miatt
most még küzdeni kell a jégidőért a hokisokkal,
mert a hátsó sátras pályát le kellett engedni, hiszen
közönségkorcsolyázás nincs, de ez a pandémia elmúltával vagy a lazításokkal változhat. Azt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy kiváló a kapcsolat a jégkorongosok és a szakosztályunk között.
A Dunakapu téri adventi jégrevükön – ami sajnos
idén elmarad – rendszeresen szerepelnek a ho-

kisok, ahogyan mi is önkénteskedünk a meccseken.
Szóval remekül tudunk együtt dolgozni, viszont még
elsősorban mi alkalmazkodunk hozzájuk, ami érthető, de bízom benne, ha ismét megnyílik a másik pálya, délutánonként későbbi edzéslehetőségek is rendelkezésünkre állnak” – mondta Téglássy Tamara.
A szakosztályban jelenleg 48-an vannak, ebből
35-en versenyszerűen korcsolyáznak.
„Nem eredményekben gondolkodom elsősorban, számomra az a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek korizni,
edzésre járni. Nem vagyok korbácsos edző, annak idején velem sem így lehetett eredményt elérni, hanem ha inkább kértek egy feladat elvégzésére. Nekem a mai napig az a legnagyobb öröm, ha
egy tanítványom, mondjuk, megugrik egy Lutzot,
amit én tanítottam neki. Az ő örömük, mosolyuk
többet ér bármilyen éremnél…” – mondta végeze
tül Téglássy Tamara.
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Hogyan lopta el Grincs
a karácsonyt?

K

arácsonyi filmek: amikor a család egy
évben egyszer végre
égre együtt van, és
közösen filmet néznek csokit
majszolgatva.
Ez jut erről eszembe, viszont ha
filmes szempontokat nézünk,
ézünk, a
karácsony témakörét bejárt
ejárt filk, de az
mek nem mindig olyan jók,
ulálják. Van
emlékek mégis jónak titulálják.
egy olyan érzésem, hogy a Grincs
című filmmel és velem is
s az történt, hogy a nosztalgia miatt vált
ez számomra kedves kis filmmé.
Kisgyerekként találkoztam
ztam a filmmel, egy dupla DVD-s kiszerelésben.
iszerelésben.
Eredetileg a másik filmet akartam megnézni, de végül ezt néztem
m meg, a másikat azóta sem láttam. Az ilyen „balesetekből” sok jó ki szokott
ott alakulni,
ahogy itt is. Itt le kell szögeznem,
ögeznem, hogy nem az
ó. Sajnos vagy sem, száanimációs filmről lesz szó.
momra már az előzetes sem adta vissza a
karakterből azt, amit láttam
áttam Carrey
főszereplésével. Emiatt én nem vagyok
hajlandó megnézni az újabb Grincset, aki amúgy
pont a régi.
Az eredeti könyvekhez képest ugyanis Carrey
Grincse abszolút egyedi, de ez van, ezt szoktam
meg. Sőt, filmes szempontból szerintem abszolút
jó, ha egy színész nem az előre megírtakkal alkot,
hanem beleviszi az egyéniségét. Szóval ezzel már
mindent elmondtam a színészi képességekről, mert
a többi ember hoz egy okészintet, bár a főszereplő
kislány néha irritáló. Egyébként még a kutyát kell
meg dicsérnem. Nem vagyok háziállatbarát, de Max
a filmben nagyon profi, le a kalappal.
Na, de nézzük a forgatókönyvet, a filmek lelkét. Itt
vannak gondok… Ron Howard nem rossz rendező,
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viszonylag kedvelem is, de abszolút rá illik a
kisiparos” elnevezés. Vannak jó
„hollywoodi kisiparo
a győzelemért, de ő
filmjei, mint a Hajsza
Ha
igazából olyan rendező, aki hoz egy miközepesen jó –
nimum – általában
á
szintet. Itt sem érződik a forgatókönyvön, hogy extra lenne,
szerintem Car
Carrey improvizált is egy-két
megszólalást.
A történet az,
a hogy van egy falu, meakik szeretik a karácsonyt.
lyet a Kik laknak, a
Kivéve Grincset, aki nem, és egy lány ezt
meg akarja benne változtatni, mert szerinte
nem lehet olyan rossz,
ross mint amilyennek hiszik.
odáig fajul, hogy Grincs elEgy-két dolog viszont o
ezzel az ünnep
határozza, ellopja az ajándékokat,
ajá
lényegét. Persze elbukik, és megszállja őt is a karácsony szelleme. Viszonylag
Viszony jól bemutatják Grincs
érdekes meg vickarácsonyellenes háttérsztoriját,
háttérs
azért már nézzük az óránces a film, de a vége felé a
kat, mert ellaposodik az alkotás.
a
A karácsonyi ant
anti-mentőexpedíció sajnos
unalmas, pedig lehetett volna jobb, de
olyan röviden vontatott montázs az
egész, bár meg kell hagyni, van szórakoztató momentum ott is. A vége a filmnek kissé nyálasnak
mondható, de a nyálunk karácsonykor, a szeretet
ünnepén, már jobban befogadó a sok bejgli után.
Miért ajánlom mégis a filmet? A gyerekek imádják, én pedig nosztalgikusan tekintek rá. A szülők
nevetnek Carrey-n, aki csinál néhány kikacsintást
felnőtteknek. Összességében nagyon kedves sztori,
aranyos befejezés, igazi karácsonyi filmélmény a
család összes tagjának, nem csak a Jim Carrey humorát bíróknak.
Nálam tíz motoros szánból hetet kap. (Aki látta
vagy megnézi a filmet, tudja, miről beszélek.)
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