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Új szezon, új tartalom

T

TUP-brandet is, mellyel a jövőben nemcsak nyomavasz után újabb számmal jelentkezünk.
tatott vagy online felületen találkozhatnak az olA megjelenés gyakorlatilag egybeesik a
vasóink, a szurkolóink, hanem a videós oldalunkosárlabdaszezon rajtjával, de ahogyan
kon is.”
az már megszokott, nem csak ezzel foglalkozunk
Az UNI Győr MÉLY-ÚT idei szezonjáról így nyilata magazinban.
kozott az elnök: „Elindultunk egy úton, melyről nem
Elsőként Fűzy András, a győri kosárlabdaklub,
szeretnénk letérni. Ennek megfelelően alakítottuk
valamint a Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöki a játékoskeretet. Olyan játékosokat kerestünk,
ke beszélt arról, hogy mi határozta meg a mostani
akiknek nemcsak a pályán belüli, hanem az azon
számunk tartalmát: „Továbbra is a Play in Győr-érkívüli személyiségük is illik a koncepcióba. Tíz játézés szerepel a témák középpontjában. Ami benkos maradt a tavalyi keretből, mely változatlan
nünket, a kosárcsapatot illeti, voltak változások
stábbal dolgozik, azaz Iványi Dalma vezetőnálunk, ami elsősorban az utánpótlásképzéedzőt továbbra is Fűzy-Antolovics Adél
sünket érinti. Elindítottunk egy tehetségés Merim Mehmedovic másodedzők,
gondozó programot, amivel az akadé„A Play in Győrvalamint Sebestyén Balázs erőnléti
miai státuszunkat kívánjuk erősítemárkát bővítettük egy
edző segíti. Bízunk abban, hogy
ni. A képzésünk egyébként három
új elemmel. A tehetségeredményes szezont zárunk, de
alappilléren nyugszik: oktatás,
gondozó
program
természetesen szurkolunk a többi
képzés, versenyeztetés. Nagyon
apropóján elindítottuk
győri csapatnak, ahogyan azokat a
fontos, hogy életpályamodell lea Talent UP, vagyis
művészeti ágazatokat is kiemelten
gyen a játékosok előtt, mert tudjuk,
a TUP-brandet is.”
figyeljük, melyek ugyanúgy részei
hogy idővel nem mindenkinek a koa Play in Győr-gondolatvilágnak.”
sárlabda, a sport lesz a legfontosabb,
Mivel nyáron olimpia és paralimpia is
de azokkal a lehetőségekkel, amelyek
volt magyar arannyal, érmekkel és értékes herendelkezésre állnak, tulajdonképpen mindenlyezésekkel, így kiemelt figyelmet kapnak a Tokióki megtalálhatja a saját útját. A csúcs nyilván az
ban történtek is. Bővebb írást olvashatnak a már
NB I-es csapat, de aki nem akar vagy nem tud oda
említett B33-as szakágról, míg a kultúra területéről
eljutni, játszhat az NB I/B-ben vagy az egyetemi
ezúttal a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatójágárdában is, sőt, az immár olimpiai szakágban, a
tól, Fűke Gézától tudhatnak meg kulisszatitkokat
B33-ban is sikeres karriert tudnak elérni. A Play in
arról, milyen együtt dolgozni olyan világsztárokkal,
Győr-márkát egyébként bővítettük egy új elemmint Plácido Domingo vagy Bruce Dickinson.
mel. A már említett tehetséggondozó program
Jó olvasást kíván a Szerkesztőség
apropóján elindítottuk a Talent UP, vagyis a
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A tokiói olimpián három sportágban képviselték a győri színeket a sportolók, edzők.
Az Audi-ETO női kézilabdacsapatából három játékos, Lukács Viktória, illetve a nyáron érkezett Háfra Noémi és Schatzl
Nadine, valamint Görbicz Anita szakmai
tanácsadó és Holanek Zoltán erőnléti
edző, a Győri Úszó SE-ből Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Lobanovszkij
Maxim és Szabó Szebasztián, a Győri
Vízisport Egyesületből Kopasz Bálint kajakos, Balla Virág és Takács Kincső kenus,
valamint Kopaszné Demeter Irén edző vett
részt az ötkarikás játékokon.

Megjósolta fia győzelmét
Kopasz Bálint 24 éves korára egyedülálló eredménysorral
büszkélkedhet. A győri Graboplast VSE kajakosa az előző
években már nyert aranyérmet, Európa- és világbajnokságot
a klasszikusnak számító kajak egyes 1000 méteren, augusztus
elején a hiányzó aranyérmet is begyűjtötte: a tokiói olimpián
nem volt nála jobb ebben a számban, így 53 év elteltével,
Hesz Mihály 1968-as győzelme után, ismét magyar első helynek
örülhettünk ebben a versenyszámban. Vele és edző édesanyjával,
Kopaszné Demeter Irénnel beszélgettünk arról,
hogyan juthat el valaki Algyőről a világ tetejére.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: MTI
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Kopasz nem sokkal azután, hogy olimpiai bajnokként célba ért Tokióban

– Többször elhangzott az olimpia előtt, hogy annak idején az édesanyja megjósolta, tizenöt
év múlva olimpiai bajnok lesz. Elhitte már akkor, hogy ez valóban megtörténhet? – kérdeztük Bálintot.
– Akkor nyilván ez annyira nem foglalkoztatott. Természetesen, mint minden kisgyerek, aki
elkezd sportolni, nagy célokat tűz maga elé, egy
kajakosnak nem annyira lehetetlen álom, hogy
tényleg olimpiai aranyérmet szerezzen. Kicsiként
még nem tudtam, mit is jelent igazán az olimpia,
hogy az a legnagyobb verseny, és ott elindulni
már nagy dolog. Ezzel nem is foglalkoztam, csináltam a dolgomat, nagyjából az átlagdiákok
életét éltem, suli után edzés. Később azért kaptam időnként felmentést az iskolában, aminek
örültem, mert azért voltak olyan órák, amikor én
inkább a vízen lettem volna, nem a padban. Iga-

zán komolyra úgy tizenhat éves koromra fordult
a kajakozás, az érettségi után pedig gyakorlatilag mindent ennek rendeltem alá. Nagyon sok
mindenről lemondtam a cél érdekében, de nem
bántam meg.

Csak a kajaknak élt
– Hogyan telt egy napja az elmúlt években?
– Csak a kajaknak éltem, és azt gondolom, ez a
profizmus kellett ahhoz, hogy elérjem a nagy álmomat. Általában naponta kétszer edzettem, délelőtt
és délután is másfél órát. Ez kőkemény, minőségi
munka volt, minden percét kihasználtuk anyával.
Fokozatosan jöttek be új dolgok, gondolok itt a
megfelelő nyújtásra, az edzések közötti pihenésre,
a megfelelő táplálkozásra. Előtte én sem mindig
figyeltem például arra, milyen táplálékot viszek be
a szervezetembe, de elengedhetetlen, hogy erre is
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odafigyeljen egy élsportoló. Mikor 2015-ben az ifjúElérte, amit lehetett
sági vb-t megnyertem, utána már szakember írt
– Azzal, hogy olimpiai bajnok lett, megkönnyebnekem étrendet, egy évre rá pedig két dietetikus
bült vagy most az lesz a teher, hogy mindenki
próbált segíteni, de ekkor még nem működött anygyőzelmet vár majd öntől?
nyira a kapcsolat. Bő három éve találkoztam Ma– Nem lesz teher számomra, nem is így fogom
rics Balázzsal, aki egyetemi szinten tanulta ezt,
fel, és ez a későbbiekben sem változik. Olyan
sokat köszönhetek neki. Hozzáteszem, tizennégy
eredményeket értem el, amit idehaza rajtam kívül
éves korom óta magam is foglalkozom a sporttápsenki, nem hinném, hogy innentől bármikor is
lálkozással, az étrendi kiegészítőkkel, gyógynövéokom lenne szégyenkezni. Ez persze nem azt jenyekkel, de kellett egy szakember a legjobb étrend
lenti, hogy hátradőlök. Ismerve magamat, a jövőösszeállításához. Ugyanígy elengedhetetlen a beben is szeretnék újabb aranyakat nyerni, és a komelegítés, ami általában minden edzés előtt tizenrom alapján három, de akár négy olimpiai is
öt perc, ahogyan a kiegészítő kondizás is, ami
bennem van. Nem turistaként szeretnék azokon
negyven-ötven perc szokott lenni, vagy huszonsem részt venni.
öt-harminc perc futás. Ezt pedig az egyórás nyúj– Azt is többször nyilatkozták, hogy kicsit későn
tással egészítem ki, valamint szoktam még maszérő típusnak számít. Ez előnynek számított
százsra, gyógytornára járni. Utóbbit tavaly
vagy hátránynak?
januártól kezdtem Kalmár-Nagy Laurával,
– Én azt hiszem, inkább előnynek
szerintem előbb kellett volna, mert már
számít. Sok kortársam tizennégy-tialakult ki probléma a csigolyák és a
zenöt évesen erőteljes fejlődésnek
derék tájékán, de ez sokat javult.
indult, és abba a hibába estek,
„Örülök, ha jó példát
Szóval a hat-nyolc óra napi edzés
hogy jól leterhelték őket. El is bírtudok mutatni, és
simán összejön. A többi időben peták persze, mert a hormonok
miattam is egyre többen
dig pihenek, időnként filmet nézek,
ilyenkor megemelkednek, viválasztják
a
kajakot.”
illetve a már említett táplálkozási
szont hamar kiégnek. Nekem
szakirodalmat olvasgatom.
mindig volt elmaradásom, sosem
– Gyanítom, nem sokan követik a
voltam erős csontozatú, az izom
példáját a vetélytársak közül. Talán
sem úgy jött fel rám, ahogyan másokezért is veri őket rendszeresen.
ra, de évről évre fejlődtem, és mostanában
– A mieinkről vannak jobban információim, mert
értem el egy olyan szintre, hogy „belenőttem” a
őket az edzőtáborokban látom. Szerintem ők is naférfimezőnybe.
gyon keményen dolgoznak, apait-anyait beleadnak,
– A megnövekedett érdeklődéssel hogyan birde valószínűleg ezekre a kiegészítésekre nem fekkózik meg? Szeret egyáltalán szerepelni?
tetnek akkora hangsúlyt. Hogy aztán emiatt vol– Felkészültem a nagy érdeklődésre, de amúgy
tam-e jobb most, arról nem tudok mit mondani. A
nem szeretek a központban lenni. Megszoktam
lényeg, hogy nekem sikerült megnyerni az olimpiát,
ugyanakkor már ezt a közeget, hiszen az EB-k,
azaz a mi módszerünk működött.
vb-k után is sok volt a megkeresés, úgyhogy bírni
– Nem is szeretnének ezen változtatni?
fogom, de aztán eljön az az időszak is, amikor ez
– Azt gondolom, nem lenne értelme. Ugyanaklecseng, és kell is a nyugalom.
kor azért most már más is bejön az életembe. Például az egyetem, de összejött a felvételi a győri
Már ő is példakép
Széchenyi-egyetem sport és rekreáció szakára. Itt
– Mielőtt beszélgetni kezdtünk a győri vízitelekezdtem a tanulmányaimat szeptemberben. Kell
pen, az a háromszoros olimpiai bajnok
egy kis változatosság, mert az elmúlt öt-hat év
Douchev-Janics Natasa gratulált a nyakába
azért elég monoton volt.
borulva, akire alighanem gyerekként ön is fel-
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Kopasz Bálint sok kisgyereknek lett példakép, a sportoló örül, hogy jó példát tud mutatni

nézett. Most Kopasz Bálintból lett példakép.
Ez mennyire felelősség?
– Natasa a nagy kajakosok közül a legkedvesebb barátom, nyolcéves korom óta ismerjük egymást, kicsiként is felnéztem rá, az ő munkája, tehetsége, eredményei inspiráltak engem is. Eljutott
az információ hozzám is, hogy sokak példaképe
vagyok. Megtisztelő dolog, hogy felnéznek rám.
Örülök, ha jó példát tudok mutatni, és miattam is
egyre többen választják a kajakot.
– Győri klub színeiben versenyez, esetleg tervezi is, hogy a városba költözzön?
– Szó van erről, hiszen egyre több minden köt
ide, a klub, az egyetem. Már egy ideje gondolkodom azon, hogy külön költözzek a szüleimtől, így
adja magát, hogy ez most történjen meg. Egyelőre még nem tudom, hogy albérletbe menjek vagy
vegyek egy kertes házat, ami nagy álmom. Mindenesetre az új hely is hozna egy kis változatosságot az életembe.

Kódolva van Bálintban a siker
Kopaszné Demeter Irén gyakorlatilag fiával együtt
ért fel a csúcsra. Régóta edzősködik, Algyőn évti-

zedek óta vezet csoportokat, ahol csillogó szemű
gyerekek várták az edzéseket, melyeket férjével
vezetett. Sok jó tanítványa közül éppen fiával teljesítette be nagy álmát, ami nem mindennapi.
– Ha ennyire meg tudta jósolni, hogy Bálint mikor lesz olimpiai bajnok, esetleg a nyerő lottószámokban nem tudna segíteni? – kérdeztük
Demeter Irént.
– Jó lenne a jövőbe látni, de sajnos ezt nem
tudom. Hozzáteszem, Bálint huszonhárom éves
korára mondtam, hogy akkor lesz olimpiai bajnok,
azt azért akkor még nem sejthettem, hogy elhalasztják az olimpiát. Bevallom, volt is bennünk egy
kis bizonytalanság, tavaly azért sok mindent át
kellett gondolni, de végül csak menni kellett tovább az úton.
– Második olimpiája volt Bálintnak. Számított,
hogy volt azért tapasztalata?
– Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de
egyébként Rió sem volt annyira rossz, noha az A
döntőbe nem tudott bekerülni, ezt okozhatta a peches futambeosztás. A B döntős időeredménye
összesítésben a negyedik helyre lett volna elég,
vagyis csak a dobogósok mentek nála jobbat.
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Nyakába borultak az edzők

– Három fia van, a másik kettő nem kajakozott?
– Most viszont senki. Hogyan élte meg a futa– A középső, Máté nyolc évig, eljutott a sermot? Tudta, merte nézni?
dülőválogatottságig, de aztán elkerült nagy
– Bevallom, nem igazán. A pálya mellett volt
egyesületbe, és ott elvérzett. Utólag már báegy épület, ott egy kivetítőn lehetett nézni a versenom, hogy elengedtem, de tanulólecke volt ez
számomra, Bálintot már nem adtam ki a kezem
nyeket. Több edzőkolléga volt a teremben. Azt
tudták, hiszen a kajak-kenu társadalom egy nagy
közül. Emiatt egyébként négy év után Szegeden
család, hogy nemcsak edző, hanem anyuka is vasem maradhattam. Nem volt ez gond, így nyugyok. Egy olasz kolléga kezdte közvetíteni a döngodtan tudtuk Bálinttal azt a munkát elvégezni,
amit szerettünk volna, és miután a módszer
tőt, a kezeivel folyamatosan mutatta, mekkora
működött, abba nem volt érdemes belenyúlni,
Bálint előnye. Mikor aztán célba ért az első heilletve másnak átengedni. Győrben ezt a
lyen, akkor vele és a többi külföldi edzővel
felállást elfogadták. Visszatérve Máis összeborultunk, majd nem sokkal
téra, ő aztán a tanulás irányába
utána sikítva rohantam le, felejthe„Teljesen
természement el, külföldön is tanult. A legtetlen pillanatok voltak ezek. Bevaltes, hogy már
nagyobb, Bence esetében vilom, nem annak örültem elsősorszont messze esett az alma a
ban, hogy aranyérmes lett Bálint,
világbajnokként is
fájától, soha nem érdekelte a
hiszen előzetesen a dobogóval is
mindenki őt akarta
sport világa, de nagyon szurkol
elégedettek lettünk volna, mert az
legyőzni.”
az öccsének, és az egyik legbolelmúlt tíz évben elképesztő fejlődédogabb ember volt a döntő után. Ő
sen ment keresztül a kajak-kenu.
jelenleg Ausztráliában él, így a tokiói
Amiatt voltam én rendkívül boldog,
kint tartózkodásunkkor végre nem nagyon
mert olyannak láttam a fiamat, amilyennek
kellett az időeltolódással foglalkozni, ha beszélelőtte talán soha. Úgy szállt ki a partra, hogy a bolgetni szerettünk volna.
dogsága, elégedettsége szinte kézzel tapintható
volt. Mi kell más egy édesanyának, ha nem egy
ilyen látvány?
Felkészültek a kihívásokra
– Bálint elmondta, mennyire tudatosan készült
– Bálint szerint nem lesz teher számára az
az elmúlt években. Mindig ilyen fegyelmezett
olimpiai arany. Az édesanya ezt hogyan látja?
volt?
– Szerintem sem, eddig sem éreztem, hogy
– Teljes mértékben, mindig céltudatos volt, kiagyonnyomná a tét. Teljesen természetes, hogy
csinek is szabálykövető. Ő alapvetően csendes,
már világbajnokként is mindenki őt akarta legyőzintrovertált gyerek, ezáltal nagyon könnyű volt
ni. Nem lesz ez másként most sem. Viszont ez
vele dolgozni.
inspirálja is Bálintot, aki egyébként várta, hogy valaki feljöjjön rá, mert ez őt is nagyobb erőbedoHarmonikus munkakapcsolat
básra készteti. Állunk minden kihívás elé.
– Ha már ezt említi. Mennyire tudták elválaszta– Bálint tervezi a Győrbe költözést, gondolom,
ni a szülő-gyerek kapcsolatot? A pályán csak
fő támasza, edzője, édesanyja szintén jönne
edző és tanítványa létezett?
vele.
– Nem kell ezt a mi esetünkben ennyire szét– Természetesen, hiszen távoktatásban ez
szedni. Az említett két állapot összegyúródott egy
nem működőképes. Nem számoljuk fel azonban
harmadikba az idők során, és ez nagyon magas
az algyői életünket sem, hiszen édesanyám, báminőségbe fejlődött. Tulajdonképpen mindegyik
tyám, sógornőm is ott van, ezer szállal kötődünk
szerep megvolt az edzésen is, de ez mindkettőnka környékhez. Viszont nagy örömmel készülünk a
ből a jót hozta ki.
győri életünkre is.
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Pozitív élményekkel gazdagodtak
Balla Virág és Takács Kincső a világ női kenusportjának meghatározó alakjai. A győri Graboplast VSE sportolói nyertek
világ- és Európa-bajnokságot, a tokiói olimpián pedig 5. helyen
végeztek 500 méteren. Balla 200 méter egyesben a 9., Takács
a 14. helyen ért célba. Balla a közelmúltban az országos bajnokságon a győri klub történetének legeredményesebb versenyzője lett: hatszor állhatott a dobogó tetején Szegeden.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: MTI
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B

alla Virág így nyilatkozott az olimpiáról: – Amikor befutottunk, azt hittem, a negyedik hely lett
a miénk, de edzőnk, Szabados Krisztián mondta, hogy ötödikek lettünk. Akkor ott csalódásnak tűnt.
Tényleg beletettünk mindent a felkészülésbe, mégsem
jött össze. Azzal nyugtatott mindenki, hogy tényleg
csak picin múlt. Sajnos az a szerencsefaktor, ami benne van a versenyekben, most nem nekünk kedvezett.
Ezen az első szomorúságon már sikerült túllépnem, és
látom azt, hogy fantasztikus eredményt értünk el, mint
az ország első női kenusai, akik olimpián szerepeltek.
Most még motiváltabbak vagyunk, hogy a párizsi olimpiáról jó eredménnyel jöjjünk haza. Eleve más volt ennek az olimpiának a hangulata, mint a korábbiaknak,
tudtuk meg azoktól, akik már voltak. Mi nagyon jól
éreztük magunkat, annak ellenére, hogy nagyon szigorú szabályok voltak: nem hagyhattuk el a hotelt, mindennap Covid-tesztet kellett csinálni, folyamatosan

maszkot viselni, ami abban a magas páratartalomban
különösen nehéz, fullasztó volt. Sokat adott, hogy
olimpián vagyunk, és mindenkin látszott, mennyire
koncentrál. Nagyon boldogok voltak a versenyzők,
hogy végre megtartották. Tényleg jó érzésekkel jöttünk
haza.
Takács Kincső sem elégedetlen a tokiói szerepléssel: – Az jár a fejemben, hogy tudatosan jöttünk végig
ezen az úton. Nemcsak az olimpiai ciklusban, hanem a
teljes kenus pályafutásunkban. Örültem volna, ha ezt
meg tudjuk koronázni egy éremmel, úgyhogy kicsit
csalódott voltam a célba érkezéskor. Annak viszont
örültem, hogy nem rontottunk el semmit. Amit megbeszéltünk, azt tökéletesen megoldottuk, úgyhogy nem
ezen múlt az érem. A legfontosabb, hogy első olimpiánkat meg tudtuk élni, és összességében pozitív élményekkel tértünk haza. Jön a folytatás, remélem, lesz

még hasonló élményekben részünk.
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Együtt maradt a tavalyi mag
Az előző bajnokságban a harmadik helyen
végzett az UNI Győr MÉLY-ÚT csapata,
a fiatal, újjáalakuló gárdától az egykori
világklasszis játékos, Iványi Dalma első
vezetőedzői irányításával bravúros
eredmény volt. Ezek után nem
meglepetés, hogy a keret magját egyben
tartották a győriek, a tavalyi keretből tíz
játékos maradt.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

A

aki harmadszor játszik Győrben, és az elmúlt évet
2021/22-es szezonban is a zöld-fehéreket
kihagyta, mert édesanya lett. Augusztus végén a
erősíti Dubei Debóra, Varga Zsófia, Weninszerb Nevena Markovic csatlakozott még a győriger Virág, Török Ágnes, Dombai Réka,
ekhez, akiknél a szakmai stáb változatlan maradt:
Beatrice Mompremier, Baffy Fanni, Révész BoróIványi Dalma vezetőedző munkáját Fűzy-Antoloka, Milkovics Réka és Rozmán Lilla.
Brianna Kiesel abbahagyta a játékot, belső
vics Adél és Merim Mehmedovic segíti.
poszton pedig Barnai Judit a BEAC-hoz igazolt,
míg Kéita Aya sportösztöndíjjal San Franciscóban
Nehéz felkészülés a csapat mögött
folytatja.
A győriek vezetőedzőjét arra kértük, értékelje a
Érkezett az amerikai Aari McDonald, aki az
felkészülést, és beszéljen a várakozásokról: „Neegyetemi bajnokság egyik sztárjátékosa
hezebb felkészülés van mögöttünk, mint
volt, amit az is mutat, hogy első kör hartavaly. A két amerikai, McDonald és
„Rengeteg
madik helyén draftolta az Atlanta.
Mompremier hiánya bekalkulált volt,
Nagy reménysége az amerikai koa sérülések és a betegségek tertennivalónk van
sárlabdázásnak, komplex játékos,
mészetesen nem. Komplett csamég, de bármilyen
mind védekezésben, mind támapattal nem is tudtunk edzeni a
szerkezetben, összeállídásban, a játékszervezésben korajtig, de meg kell ezzel is birkóztásban is állunk fel, minmoly erősség lehet. Ő egyébként
nunk. Rengeteg tennivalónk van
dent megteszünk a jó
csak a WNBA-szezon után csatlamég, de bármilyen szerkezetben,
eredményekért.“
kozik a győriekhez, akárcsak Mompösszeállításban is állunk fel, minremier. Új játékos a szlovák válogatott
dent megteszünk a jó eredményekért.
Sabina Oroszová, továbbá Ruff-Nagy Dóra,
Ilyenkor az egyéni felelősség felértékelő-
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A stáb sem változott, Iványi Dalma munkáját Fűzy-Antolovics Adél, Merim Mehmedovic
és Sebestyén Balázs segíti

dik, de hiszünk a lányokban. A gondok ellenére
bizakodóak vagyunk, hiszen a játékosok jól alkalmazkodtak a folyamatosan változó helyzethez.
Bízunk benne, mielőbb komplett lesz a keret, és
akkor még tovább tud javulni majd a játékunk.”

Édesanyaként tért vissza
Harmadszor lesz győri játékos Ruff-Nagy Dóra.
Az 1995-ben született irányító először a 2011/12es szezonban – gyakorlatilag kislányként – szerepelt az UNI Győrben, és nagy meglepetésre a
zöld-fehérek akkor megnyerték a bajnokságot.
Másodszor a 2018/19-es szezonban játszott
Győrben a kosaras, most pedig újra visszatér –

immár édesanyaként, ugyanis idén március 2-án
adott életet kisfiának, Dilennek.
„Mindig örömmel gondolok vissza a győri évekre,
hiszen gyakorlatilag itt kezdtem meg a profi pályafutásomat. Olyan embereket ismerhettem meg, akik
formáltak játékosként és emberként, nagy hatással
voltak rám. Az akkori társaktól, edzőktől nagyon sokat tanultam, amit az évek során tudtam kamatoztatni. Külön öröm, hogy a csapat tagja voltam, amikor az első bajnoki címét megszerezte a klub. Mikor
másodszor visszatértem, nem egészen úgy alakultak a dolgok, ahogyan vártam, egy sérülés rányomta
bélyegét az egész szezonra. A szülés után pedig
nagyon szerettem volna itt visszatérni, hiszen Győr

2021/2.
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AZ UNI GYŐR 2021/22-ES KERETE
2 Aari McDonald
4 Dubei Debóra
5 Varga Zsófia
6 Rozmán Lilla
8 Ruff-Nagy Dóra
9 Weninger Virág
11 Szabina Oroszova
13 Török Ágnes
15 Dombai Réka
17 Baffy Fanni
18 Milkovics Réka
32 Beatrice Mompremier
34 Nevena Markovic
88 Révész Boróka

Sabina Oroszova

az otthonom, itt él a családom” – mondta az irányító, aki úgy gondolja, a fiatalos, ambícióval teli csapattal tudnak meglepetést okozni.
„Szeretném, hogy sérülésmentes és nagyon jó
szezont tudjunk futni, olyan eredménnyel, amire
mindenki büszkén tekinthet majd vissza a szezon
végén” – fogalmazott Ruff-Nagy Dóra.

Amerikában is tanult
Sabina Oroszová személyében szlovák válogatott
játékost igazolt az UNI Győr MÉLY-ÚT nyáron. A
28 éves, 192 cm magas játékos már augusztusban bekapcsolódott a győri csapat munkájába, és
eddig nagyon elégedett azzal, amit tapasztalt a
városban, a klubnál.
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„Nagyon tetszik Győr, a csapat is, kár, hogy teljes létszámban még nem nagyon tudtunk edzeni,
mert mindig voltak hiányzók. Ennek ellenére azt
gondolom, folyamatosan fejlődünk, nagyon bízom
abban, hogy a bajnokságban a top négybe tudunk
kerülni és az Európa-kupában is jól tudunk szerepelni. Ebben szeretnék a csapat segítségére lenni a
jó teljesítményemmel” – mondta Sabina Oroszová, aki Somorjáról származik, így amikor igent
mondott a győrieknek, számított, hogy a családja
is közel van.
„Érdekes, hogy gyerekként, fiatalabbként elég
sokat jártunk Győrben, de aztán hosszú idő eltelt
azóta, hogy utoljára itt voltam. Meg is lepődtem,
milyen szép lett a város, pedig előtte is tetszett” –
folytatta a kosaras, aki Amerikában járt egyetemre.
„Négy évig voltam az Eastern Illinois hallgatója
business menedzsment szakon. Szerettem, de
egyelőre azért még a kosárlabdázás az első. Hogy
utána mi lesz, azon még nem gondolkodtam, de a
marketingterület érdekelne” – mondta végezetül
Sabina Oroszová.

Magyarország a második otthona lett
A 28 éves Nevena Markovic nem ismeretlenül érkezett Győrbe a nyáron. A szerb és amerikai ál-

A CSAPAT

Nevena Markovic (fehér mezben)

emelnem a kedvenc helyemet, akkor a spanyol
lampolgársággal rendelkező kosárlabdázó az előGran Canariát mondanám. Nemcsak a kosárlabda,
ző szezont a TFSE-MTK-nál játszotta végig,
hanem az ottani élet miatt is. Mindennap a tengerkorábban pedig megfordult a PINKK-nél is. A 193
cm magas játékos augusztus végén csatlakozott
parton járhattam” – mondta nevetve Markovic, aki
hozzátette: „Győr is szuper hely, örülök, hogy
be a zöld-fehérek felkészülésébe.
a magyar bajnokságban játszhatok idén
„Tizenegy éves voltam, mikor a csaláis, hiszen nagyon erős liga.”
dommal kiköltöztünk az Egyesült Államokba. Szerbiában születtem azonA szerb center szabadidejében
„Bízunk benne,
szeret túrázni, kerékpározni, horban, ott is nőttem fel, majd jött a
mielőbb komplett lesz
gászni, kempingezni.
költözés. Mindezek ellenére száz
a
keret,
és
akkor
még
százalékig szerbnek tartom ma„Nagyjából mindegy, csak a tertovább tud javulni
gam, ahogyan a szüleim is azok
mészetben legyek” – árulta el a
majd a játékunk.”
titkot a kosárlabdázó, aki szerint
maradtak” – kezdte a játékos, aki
minden idők legjobb női kosárlabdátöbb országban is megfordult eddigi
zója az amerikai Diana Taurasi, míg a
pályafutása során.
„Két szezont két csapatban már lehúzférfiaknál kicsit hazahúzott a szíve, mert
tam Magyarországon, mely lassan a második
a szerb Dejan Bodirogát emelte ki.
A szerb dolgokhoz egyébként hű, hiszen a pizotthonommá válik. Játszottam Spanyolországban,
Csehországban és Szlovákiában a Rózsahegyben
za mellett szülőhazája ételeit, valamint a szerb

zenét is imádja.
is. Mindenhol jól éreztem magam, de ha ki kell
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Fűzy Ákosra és Tapodi Péterre
emlékeztek
Immár hagyomány, hogy a Fűzy Ákos–Tapodi Péteremlékmérkőzésen a Sopron Baskettel játszik az UNI Győr
MÉLY-ÚT. Ezeken a meccseken sosem az eredmény
a lényeg, viszont fontos felkészülési állomás
a szezon rajtja előtt.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba
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M

indkét gárda tartalékosan állt fel, az
első három negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, többnyire a győriek vezettek. A záró etap első öt perce 0–15-tel ért
véget, amivel eldőlt a találkozó a vendégek javára.
A győri klub a szokásoknak megfelelően díjazta a korosztályok legjobbjait, valamint a Fűzy
Ákos- és Tapodi Péter-díjat is átadták. A díjazottak: Perl Zsófia (MEFOB), Révész Boróka (NB I/B),
Mihály Emma (U18), Szabó Laura (U16), Kozma
Kata (U14), Rigó Dorina (U14/B), Gálos Hanna
(U12), Nagy Judit (U11, Villámló Tigrisek A), Büki
Lili (U11, Harcias Kenguruk), Kovacsics Emma
(U11, Feketés Darazsak), Rasztovics Boglárka
(U11, Villámló Tigrisek B), Bélafalvi Dóra és Lép
Izabella (legjobban fejlődő játékosok). Az év utánpótlás-játékosa (Fűzy Ákos-díj): Dombai Réka, az
év utánpótlásedzője (Tapodi Péter-díj): Marosvölgyi Anita.
A „Győri női kosárlabdáért”-emlékérmet Dagmar Imbergerová, az SZKA technikai vezetője,
Szöllősi Zoltánné, a Győri Nádorvárosi Ének-zenei
Általános Iskola intézményvezetője és Piszker Ti
bor, az akadémia edzője vehette át.

UNI GYŐR-MÉLY-ÚT–SOPRON BASKET

67–80

(22–20, 19–20, 20–18, 6–22)
Győr, Fűzy Ákos–Tapodi Péter-emlékmérkőzés
300 néző. V.: Győrffy, Goda, Rózsavölgyi.
UNI Győr: Dombai 9, Dubei 17/9, Weninger 6,
Markovic 2, Oroszová 17/3. Cs.: Varga Zs. 5,
Rozmán, Révész 5/3, Baffy 2, Ruff-Nagy 4.
Edző: Iványi Dalma.
Sopron Basket: Varga A. 23/9, Varga S. 7/3,
Czukor 18/9, Jovanovic 6/3, Gaye 20. Cs.: Sitku
6, Erdélyiová, Molnárová.
Edző: Gáspár Dávid.

2021/2.
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Életük eddigi
legnagyobb élménye
Sporttörténelmi sikert ért el a magyar női válogatott,
hiszen bronzérmet szerzett a debreceni U19-es világbajnokságon. A hazai együttes az első magyarországi
kosárlabda-vb-n az első érmét szerezte meg az U19-es
korosztályban. Már a nyolc közé jutás is minden idők
legjobb magyar szereplése volt, de ezt tovább tudta írni
Cziczás László együttese.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: fiba.basketball

A

sikerből Dombai Réka, az UNI Győr MÉLYÚT játékosa is jócskán kivette a részét, hiszen csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott.

de sokat számított, hogy bíztak bennem az edzőim
és a társak is, így azért lényegesen könnyebb volt”
– tette hozzá.

Nincs de
Élvezte a bizalmat

A győriek másik játékosa, Rozmán Lilla első világ„Fergeteges élmény volt hazai közönség előtt
versenyén vehetett részt, rögtön egy bronzszerepelni és itt érmet nyerni, amit csak
zal zárt, ami nem rossz belépő.
legmerészebb álmunkban gondol„Előtte sokat beszélgettem az ilyen
tunk. A körülmények is nagyon jók
téren rutinosabb társakkal, és mind„Sporttörténelmi
voltak, minden kívánságunkat lesegyikük azt mondta, nagyon jó egy
sikert ért el a magyar
ték. Bevallom, még mindig nem
ilyen vb, de mindig volt egy de is,
női válogatott
tudom felfogni, hogy felállhattunk
hogy mi a nehézség, a rossz. Nos,
a
debreceni
U19-es
a dobogóra, lesz egy kis idő, amíg
most hogy túl vagyunk rajta, én
világbajnokságon.”
ezt feldolgozzuk. Nekem ez a harmég mindig várom azt, hogy mi lemadik világbajnokságom volt, eddig
hetne a de. Viszont nincs ilyen. Ez a
mindig lecsúsztunk az éremről. Most
világbajnokság úgy volt tökéletes, ahoösszejött. Örömmel viszem majd az első
gyan megéltük. Ez is volt az elvárás a szakedzésre a jövő héten, mert ezt a hetet megkaptuk
mai stáb részéről, az egész felkészülés során azt
pihenőnek” – mondta Dombai Réka, aki élvezte
erősítették bennünk, hogy érezzük jól magunkat,
azt, hogy bíznak benne.
hiszen hazai közönség előtt szerepelünk, ami nem
„Sokat vártak tőlem, leginkább azt, hogy húmindennap esik meg egy játékossal. Az érmet senzóember legyek. Örülök, hogy ennek megfeleltem,
ki sem gondolta volna, így még hatalmasabb öröm,
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hogy mégis ott lóg a nyakunkban ez a medál. Ez
pluszmotivációt ad a folytatásra a klubban, ahol
várhatóan több feladat vár rám, ugyanakkor az eddiginél is több munka, hogy megfeleljek az elvárásoknak” – mondta Rozmán Lilla, aki szintén jövő
héten kezdi meg a klubcsapattal a felkészülést.

Amerikai tanulmányok
A győriek saját nevelésű játékosa, Kéita Aya az
ősztől San Franciscóban folytatja tanulmányait
és a kosárlabdázást. Ő sem gondolta volna, hogy
vb-bronzérmesként utazhat augusztus végén az
Egyesült Államokba.
„Úgy mentünk a vb-re, hogy hazai rendezésű világversenyen szeretnénk szépen szerepelni. Konkrét célt
nem tűztünk ki, de még a négy közé jutásban sem

mertünk bízni, az éremben meg pláne. Még nem is
fogtam fel igazán ezt az egészet, de nagyon boldog
vagyok. Különböző stílusú csapatokkal szemben kellett meccsről meccsre helytállni, de a stáb olyan jól
felkészített bennünket, hogy ez nem okozott gondot. A
nyolc közé jutáskor azért már kezdtük elhinni, hogy jó
csapat vagyunk, és akkor már kicsit álmodoztunk arról, hogy a dobogóra odaérhetünk” – mondta a fiatal
játékos, aki a jelen állás szerint négy évet tanul kint.
„Business szakon tanulok, de még nem döntöttem el, milyen irányba megyek majd el pontosan.
Majd meglátjuk, milyen lehetőségek lesznek. Nagyon izgatott vagyok, kicsit furcsa, hogy annyi év
után nem Győrben kezdtem a felkészülést, de remélem, leszek még a klub játékosa” – mondta Kéita
Aya.


2021/2.

19

PARALIMPIA

Az első győri paralimpiai érem
Parasportolóink Tokióban elért sikereiből Győr sem maradhatott ki,
Szvitacs Alexa asztaliteniszben szerzett bronzérmet. Ritkán kerül
reflektorfénybe parasportoló, így talán nem haszontalan a versenyzővel és
a Győrben sokrétű sporttevékenységéről ismert edzőjével készült interjú
annak a küzdelmes útnak a bemutatására, amely a sikerhez vezetett.
Szöveg: Mohai Dominik

Párizsban jobb jöhet

fókuszálni a versenyzésre, és Párizsban még jobb
eredményt érhessek el.
– Honnan a rajongás az asztalitenisz irányá– Az éremszerzés volt a célja Tokióban. Ennek
ban?
tükrében elégedett a bronzéremmel?
– A szüleim mindig mondták, hogy a tanulás
– Teljes mértékben, elértem a célomat. Egy szót
mellett muszáj sportolnom is valamit. Annyi ennem szólok, ha 3:0-ra vagy 3:1-re kikapok, de nyilgedményt azért kaptam, hogy én választhattam
vánvaló, hogy egy 2:1-ről elveszített olimpiai elődönki, mit szeretnék csinálni. A hajdúszoboszlói várotő után az első reakció az elkeseredés volt. Amikor
si televízióban láttam egy kínai pingpongozót játlecsillapodtam és számot vetettem az elmúlt időszani, és akkor alakult ki bennem a rajongás az
szakkal, már más volt a helyzet. Kevés versenyen
asztaliteniszért, szerelem volt első látásra. A tévétudtam csak részt venni a Covid-helyzet előtt, emiatt
ben látott játékos egyébként Csocsó, azaz Vej
most vadidegenekkel játszottam, teljesen más boríCsin Csiu, aki a nevelőedzőm volt és sokáig az
táson és ütőfogással, mint a betegségem
edzőm is, nagyon sokat tett a magyar aszelőtt. Nem tudtuk, mire számítsunk, én
taliteniszért.
magam ennyire hosszú úton a beteg– Véleménye szerint az egészséségem óta nem voltam, és persze,
gesek között milyen eredmé„Nyilvánvaló, hogy
hogy az egész felkészülés alatt Tonyeket érhetett volna el?
egy 2:1-ről elveszített
kióban sérültem meg legelőször,
– Erre nagyon nehéz válaszolni,
olimpiai elődöntő után
ami miatt nagyon nehezen tudtam
mert amikor egészséges voltam, a
az
első
reakció
járni is, nemhogy edzeni. Szinte
felnőttválogatottban is szerepelaz elkeseredés volt.”
minden napra jutott valami apróság,
tem, akkor egy idő után elengedtem
ami hátráltatta a készülődést, tehát
az élsportrészét. Úgy éreztem, annyimindezt figyelembe véve csoda, hogy
ra nem éri meg, ezért az időmet szinte
bronzzal térhettem haza!
teljesen az edzősködés vette el. Játszot– Mennyi idő jut most a pihenésre?
tam még ekkor is az első osztályban, de az edzés– A pihenés sem feltétlenül pihenés, mert elég
munkám már nem közelítette meg a néhány évvel
nagy a felhajtás most körülöttünk, rendezvényről
azelőttit. Mióta parasportolóként dolgozom, sokkal
többet edzek, mint előtte, az edzői munkából vetrendezvényre utazunk. Az edzések és a női extraliga már tartanak, halasztanunk is kellett meccsetem vissza, hogy tényleg százszázalékosan tudjak
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ket Tokió miatt. Következnek a Világkupa-fordulók is, jövőre világbajnokság, szóval a heti
hét-nyolc edzésből nem nagyon tudunk engedni.
– Miből áll a felkészülés azon kívül, hogy majd
minden napra jut két tréning?
– Alapvetően labdás gyakorlatokból épül fel a
heti felkészülés. Délelőtt általában soklabdás
edzés, szervagyakorlás, szervafogadás vannak
terítéken, míg délután az iskolázást és a meccshelyzeteket gyakoroljuk. A konditermet is látogatnunk kell, de az teljesen speciális, függ az adott
hétvégi programtól, hogy gyorsasági vagy állóképességi feladatokat kapok-e. Az egész egyvelegét
kiváló rendszerbe szervezik az edzőim, így ezzel
nekem nem kell foglalkoznom, mindig fel tudnak
készíteni az adott kihívásra.
– Az olimpián S9-es sérültségi kategóriában
versenyez, ez mit jelent a laikus számára?
– Számomra sem teljesen világos a mechanizmus, akikkel eddig én például összecsaptam, azokon látszott, hogy hiányzó végtaggal versenyeznek. Persze van, akinél szembetűnő, hogy
nehezebben mozog, mert vékonyabb az egyik oldala, vagy nem érzi a karjának egy részét. Nem
tartom teljesen jogosnak ezt a kategorizálást, de

nyilván nehéz meghatározni, ki kivel játsszon, hiszen nincs két egyforma sérülés. Nincs mit tenni,
így kell helytállni.
– Áldás vagy átok volt, hogy egy évvel elhalasztották az olimpiát?
– Részemről teljes mértékben áldás, kaptam
plusz egy év felkészülést. Mivel az élet így hozta,
ezért egyáltalán nem foglalkozom azzal, mi történt volna, ha tavaly kell megküzdenem, de annyi
biztos, segített hozzászoknom az asztalborításhoz, illetve a fonákjátékom tökéletesítéséhez,
amely sokkal nagyobb szerepet kap már a játékomban.
– Meddig tervezi sportolói pályáját?
– A párizsi játékokra úgy készülök, hogy még
fényesebb éremmel térjek haza, de azt sem tartom kizártnak, hogy a 2028-as Los Angeles-i paralimpián is részt veszek. A pingpong azért nagyon
jó, mert nincs korhoz kötve, addig csinálhatom,
amíg nem vernek meg. Amíg ilyen szinten játszom, addig a már említett okok miatt az edzősködés nem kerül szóba komolyabban, mint a jelenlegi heti egy-két alkalom.
– Az épek között versenyez mind a női, mind a
férfibajnokságban. Nem hátrány ez?
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– Az eredményem révén a hozzáállásom nagyot változott pozitív irányba, bár ezt inkább az
edzőim tudják megítélni. A játékomon muszáj volt
változtatni, hiszen a lábujjak hiánya miatt például
sokkal nehezebb az asztal körül mozogni. A tenyeres szervákat teljesen elhagytam, játék közben is a fonákot erőltetem az asztal háromnegyed
részén. Ha jól emlékszem, tavaly hozták azt a szabályt, hogy a nők is indulhatnak a férfiak bajnokságában, mert túl hamar véget ért a női liga a kevés csapat miatt. Ezt azért nem úgy kell elképzelni,
hogy kimegyünk egy nemzetközi versenyre és kitalálom, hogy én most a férfiak között versenyzek,
mert erre nincs lehetőség. Nagyon jó lehetőség
ez arra, hogy formában tudjunk maradni, nekem
például az említett tavalyi versenyhiány miatt jött
kapóra ez a lehetőség. Mindemellett jó összecsapásokat szoktunk vívni egymással, hiszen a fiúk
nem szeretnének kikapni lánytól, egy sportoló
lány meg nyerni akar, tehát mindenki kiadja magából a legjobbját.

Edzői ars poetica
– Vígh Zsolt futballedző, asztaliteniszező, asztalitenisz-edző, testnevelő tanár, jelenleg az asztalitenisz-paraválogatott szövetségi kapitánya.
Honnan ered a sport ilyen mértékű szeretete?
– Az édesapám adta az indíttatást. Labdarúgásban is ügyesnek tartottak, olyannyira, hogy 17
évesen dr. Lakat Károly, apám nagy barátja vitt
volna a Ferencvároshoz, de végül az asztalitenisz
maradt a fő irányvonal, 12 évesen kezdtem játszani, Szombathelyen az NB I-ig vittem, ami akkoriban a legmagasabb szint volt, és már 21 éves
koromtól edzősködöm is. Az utánpótlás minden
korosztályánál dolgoztam, a felnőttválogatottnál
pályaedzőként, és persze már öt éve a paraasztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya vagyok.
Sok helyen megfordultam, de Győrrel kapcsolatban küldetéstudatom van, úgy érzem, szolgálnom
kell, és ezt most már hosszú évtizedek társadalmi
munkájával próbálom megvalósítani. Nekem
mindegy, hogy iskolai futsalbajnokságról van szó
vagy olimpiáról, a lehető legjobbra törekszem, ha
ezt hagyják.
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– Testnevelő tanári múltja mennyiben nyújt segítséget a profi sportolókkal való közös munkában?
– Az egésznek az alfája és az ómegája, a hitvallásom része, hogy pedagógusként mentálisan
is felkészítsem a játékosaimat az előttük álló küzdelmekre. Minden ember másképp reagál egy
helyzetre, tehát kritikus állásnál nem biztos, hogy
szakmai tanácsot kell adni a játékosnak, amit kottából ismer, hanem mentálisan kell egy kicsit segíteni, azzal át tud lendülni a holtponton. Az olimpia előtt azt mondtam a játékosaimnak: „Ti
vagytok a főszereplők, mi vagyunk a rendezők.” Az
edző dolga, hogy felépítsen egy jó csapatot, kiválassza a legmegfelelőbb elemeket, ez tanári feladat. Ha a darab sikeres, akkor a rendező nem
bukik meg.

PARALIMPIA

– Hogyan került kapcsolatba Szvitacs Alexával?
VÉRMÉRGEZÉST KAPOTT
– Gyerekkora óta ismerjük egymást, a BVSC-nél
Alexa 2018-ban pihenés közben rosszul lett,
sokat edzett nálunk. Egy utánpótlástornán hívott
intenzív osztályra került, több életmentő műtéfel, hogy több olyan asztaliteniszezővel beszélt,
ten is átesett, aminek következtében amputálták
akinek az edzője voltam, és sok gondolkodás
a bal karját és az összes lábujját. Az orvosok
után úgy döntött, én vigyem tovább a sportpályatoxikussokk-szindrómát állapítottak meg nála,
futását. Azóta nagyon jó barátságot ápolok vele
amit vérmérgezés okozhatott. Szandra a súlyos
és a családjával, és ez szerintem elengedhetetlen
betegség alatt sem veszítette el optimizmusát,
a sikerekhez is. Alexa teljesítménye lenyűgöző, hielőbb örömmel konstatálta, hogy a jobb karja
szen hihetetlenül nehéz feldolgozni olyan történémegmaradt, majd kijelentette, paralimpikon
seket, amelyeket az élet ráruház az emberekre.
szeretne lenni. Az lett, és már egy paralimpiai
Mégis, ő három évvel később nemhogy feldolgozbronzérem büszke birtokosa…
ta és hozzászokott, de paralimpiai bronzérmet
nyert. Létrehoztuk a Club Arénát Győrben, ez gyaA győri Club Aréna hemzseg a női extraligás, NB
korlatilag az asztalitenisz egyik központjává tette
I-es csapatoktól és játékosoktól, tehát pezseg a
a várost, itt készül az egész paralimpiai csapat,
pingpongélet, ami hatalmas lehetőség és egyben
egy egész centrumot alakítottunk itt ki.
kihívás is előttünk. A párizsi játékoknál tovább
– A Tokióban elért eredmények pályafutása
nem tervezek, de addig mindenképp szeretnék
csúcsa?
a válogatott élén maradni.
– Jakab János 2004-es, 49 év után
– Lakat Károly és édesapja, Vígh Ernő
megszerzett magyar Európa-bajnoki
„…hitvallásom
kultuszának fenntartásában komoly
címe is vetekszik ezért a csúcsért,
része,
hogy
pedagószerepet vállalt. Hogyan alakult ki
de ahogy szokták mondani, az
gusként mentálisan is
ez a hagyománytisztelet?
olimpia más kávéház, szóval a váfelkészítsem
– Tradíció nélkül nincs jelen és
lasz igen. Az olimpiai bizottságnincs
jövő. Kellenek olyan mérnak írott beszámolómban azt próa játékosaimat
földkövek, emberek, életpályák,
bálom megfogalmazni, hogy pár
az előttük álló
amelyekből
az ember a saját életééremmel ezt azért még meg lehetküzdelmekre.”
be meríthet, elraktározhat. A 2019-es
ne toldani Párizsban. A paralimpiák
svédországi Európa-bajnokságon egy
történetében ez volt a legsikeresebb
hazai zászlót akartam megszerezni, és kiasztaliteniszes eredmény, mégis van benszúrtam valakit a csarnok túloldaláról Alexa melnem hiányérzet. Major Endre például szenzációlett egy ilyennel. Legnagyobb döbbenetére felhívsan játszott a csoportban, de sajnos, pont egy
tam őt és szóltam, hogy kérje el, mert az egy
koreai ellenféllel sorsolták össze.
relikvia lesz. És milyen igazam lett! Alexa meg– Melyek a következő kihívások?
nyerte az EB-t és ez a tárgyi emlék örökre meg– Nagyon komoly terveink vannak, 2022-ben a
marad hozzá. Mindent gyűjtök, amely a külső
legjobb ifjúsági játékosoknak világfesztivált szeszemlélőnek kacat vagy apróság, de számomra
retnénk rendezni Herendi Iván és a MOATSZ vezerendkívül fontos értékeket hordoznak. Már gyetésével Győrben. Dézsi Csaba András polgármesrekkoromban belém ivódott ez a hagyománytiszter jelentős támogatást nyújt a győri
telet, ebben nagyon sokat segített a sport közösasztalitenisznek is. És ha már köszönetnyilváníségépítő ereje, illetve hogy olyan sportóriások
tás, szeretném kiemelni Szabó Lászlót, a Magyar
ültek és anekdotáztak a nappalinkban, mint dr.
Paralimpiai Bizottság elnökét és Urr Anitát, a szerLakat Károly vagy Czibor Zoltán. Felbecsülhetetvezet főtitkárát is, akik minden feltételt biztosítotlen emlékek ezek.
tak számunkra, minden döntésünk mögé beálltak.
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Schatzl Nadine, Háfra Noémi és Lukács Viktória nemcsak a válogatottban, hanem Győrben is csapattársak
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Lukács Viktória tud örülni
a 7. helynek
Lukács Viktória, az Audi-ETO jobbszélsője minden
nehézség ellenére nagy élményként élte meg a tokiói
olimpiát, melyen a hetedik helyet szerezte meg
a női válogatott.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: MTI

„A

kellett hordani, folyamatosan fertőtlenítettünk,
z első három meccs alapján nem igazán
az étteremben kesztyűben kellett elvenni az
számíthattunk erre a helyezésre – kezdte
ételt. A faluban elég komoly élet volt azért, főleg
Lukács Viktória. – A norvég meccs után
az olimpia közepén, amikor a legtöbben voltunk.
mégis volt bennünk egy kis csalódottság, mert
Jó érzés volt ott végigsétálni az utcákon, ahol
azon a meccsen voltak győzelmi esélyeink. Kár
mindenfelé a nemzetek zászlója volt kitűzve.
volt a legvégéért, de talán egy kicsit elfogytunk
Több nagy sportolót is láttunk, Háfra
addigra. Két kulcsembert veszítettünk el a
Noémi egy közös képet is készített a
torna során sérülés miatt, így kissé
szlovén Luka Doncic NBA-sztár komegfogyatkozott a rotációnk. Ennek
„…olyan közel állellenére beleadtunk mindent, ezért
sárlabdázóval. Más sportesetunk a bravúrhoz, de
voltunk letörtek, hiszen olyan közel
ményre viszont nem jutottunk el,
a norvégok elleni meccs
még a férfiak kézimeccseire
álltunk a bravúrhoz, de a norvégok
végén
mégis
befejezősem, hiszen a pihenőnapokon
elleni meccs végén mégis befejedött számunkra
volt, hogy kettőt edzettünk, de a
ződött számunkra az olimpia. Azaz olimpia.”
óta azért leülepedtek bennem is az
pihenésre is nagy hangsúlyt fektettünk” – tette hozzá a játékos, aki
érzelmek, ez a hetedik hely szép eredaz új szezonban klubjával szeretne
mény, tudom, tudjuk már értékelni.”
minden címet visszahódítani.
A győriek jobbszélsőjének ez volt az első
„Nehéz szezon előtt állunk, de azt gondolom, a
olimpiája, így nincs összehasonlítási alapja, milyen az, amikor zsúfolt lelátók előtt kell játszani,
csapat nyolcvan százaléka az olimpiai élményekám a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellekel feltöltődve, a franciák és a norvégok ráadásul
érmekkel térnek vissza, így azt gondolom, a motinére is fantasztikusnak tartja az ötkarikás játékok
vációval nem lesz probléma. Még abban bízunk,
hangulatát.
„Elmondhatatlan élmény volt ez az egész.
hogy a vírus már nem okoz olyan gondokat, mint
Tényleg szigorú protokoll volt, kezdve azzal,
az elmúlt időszakban” – mondta végezetül Lukács
hogy az olimpiai faluban is állandóan maszkot
Viktória.
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Olimpiai döntő diplomával
Ötödik olimpiáján szerepelt Tokióban Jakabos Zsuzsanna,
a Győri Úszó SE versenyzője, aki egy szép döntős
helyezéssel tette emlékezetessé a részvételét. A 4x200
méteres váltó első embereként úszott és riói időeredményét
jelentősen túlszárnyalva, 1:58.61-es szezoncsúccsal adta át
a stafétát Veres Laurának. A váltót a 7. helyen zárta
a magyar csapat.
Szöveg: Kisalföld • Kép: MTI

„T

öt olimpia rutinjával a hátam mögött és a jó felkéöbb szempontból is különleges volt szászülés után nincs okom rá, hogy másként döntsek.
momra ez az olimpia – kezdte Zsu. – KezdAhhoz képest, hogy reggel kellett úszni, tulajdonjük azzal, hogy először vettem részt megképpen az időeredményemmel is elégedett lehenyitóünnepségen, ugyanis eddig mindig a játékok
tek.”
első napján álltam rajtkőre, így nem volt rá lehetőA hazai közvéleményben nagy port kavart,
ségem. Annak ellenére, hogy nem lehettek jelen
hogy Hosszú Katinka döntése miatt –
nézők, egy életre szóló élmény volt a helyakárcsak Rióban – nem állhatott rajtszínen átélni a megnyitót. A korábbiakhoz 200 méter pillangón.
hoz képest nyilván sok minden más
volt Japánban a járványügyi intéz„Szerintem ezzel már nem érde„Sok esély nem volt rá,
kedések miatt. Mivel már régóta
mes foglalkozni. Az olimpián a
hogy a döntőbe kerülünk,
technikai értekezleten őt nevezte a
így élünk a világban, lassan ez lesz
így
nagyon
örülök
neki,
szövetség, azon a döntésen pedig
általánosan elfogadott. Összesséhogy sikerült.”
nem lehet változtatni, bármi történgében azonban itt is a versenyzés
volt a lényeg, mint korábban bármijék is.”
Zsu időközben a civil életben is
kor.”
megállja a helyét, az olimpia előtt a SzéA versenyzés pedig kétségkívül jól sichenyi-egyetemen lediplomázott, immár
került Jakabos Zsuzsának, hiszen a váltóval
marketingmesternek mondhatja magát.
felülmúltak minden előzetes várakozást.
„Sok esély nem volt rá, hogy a döntőbe kerülünk,
„Önmagamnak és másoknak is szerettem volna
így nagyon örülök neki, hogy sikerült – folytatta a
bebizonyítani, hogy az élsport és a tanulás összeegyeztethető – említi Jakabos Zsuzsa. – Olimpiai
győri versenyző. – Boldog voltam, hogy javítottam
döntőt úsztam, és ugyanakkor elvégeztem a mesaz időeredményemen, és jobbat úsztam, mint öt
évvel ezelőtt a riói olimpián. Ugyanúgy nyitó ember
terkurzust. Remélem, ezzel jó példával járok elöl
voltam a váltóban, mint Brazíliában. Ezt nem minmások számára is, hogy a tanulást ne hanyagolják
den úszó vállalná be, én azonban úgy gondoltam,
el az élsport miatt.”
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Jakabos a váltó első embereként riói időeredményét túlszárnyalva, szezoncsúccsal adta át a stafétát

Három év múlva pedig Párizsban újra olimpia
lesz. Adódik a kérdés, megcélozza-e a hatodik
részvételt?

„Szívesen mennék, az első és legnagyobb feltétele, hogy nagyon jól kell hozzá úszni” – mondta
végezetül mosolyogva az úszó.
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Plácido Domingóval a győri
Dunakapu téren léptek fel

Világsztárokkal egy színpadon
a filharmonikusok
Ha Győr kulturális élete szóba kerül, nem hagyható ki
a filharmonikus zenekar, hiszen a jogelődöket tekintve több mint
170 éves együttes munkáját manapság a professzionalizmus,
az innovatív megoldások és a nemzetközi színvonal jellemzi.
Világszínvonalú szakmai kvalitást nyújt partnereinek, közönségének,
a vele dolgozó szólistáknak és vendég karmestereknek, megfelelve
a zenekar alapítói célkitűzéseinek a mai kor szellemében.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Kisalföld
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E

urópa szinte valamennyi országában hangos
Az 1969-ben bemutatott Concerto for Group &
sikerek jellemezték fellépéseit, de Ázsia legOrchestrát egykor a Deep Purple és a brit Királyi
fontosabb zenei színpadain, Kínában,
Filharmonikus Zenekar (Royal PhilharmoDél-Koreában, Tajvanon is sikerült kivívnic Orchestra) adta elő, most pedig a
„A
legemlékezenia mind a szakma, mind a közönség
győri filharmonikusok előadását vetesebb
(…)
Ennio
elismerését. Az elmúlt időszakban
zényli Paul Mann. Dickinson és Gloés az előttünk álló hetekben még a
ver mellett billentyűsként John
Morriconéval közös,
város határát sem kellett, illetve kell
O’Hara (Jethro Tull), gitárosként
három földrészt átölelő,
átlépni, ha világsztárokkal szeretKaitner Z Doka és dobosként Bern12 koncertes turnénk,
nénk látni a Győri Filharmonikus
hard Welz működik majd közre.
melyet Morricone
Zenekart. A nyár egyik nagy dobása
A Domingóval közös munkáról
vezényelt.”
volt a spanyol tenorral, Plácido Dominés a zenekar előtt álló feladatról Fűke
góval közös koncertjük a Dunakapu téGézával, a zenekar igazgatójával beszélren, majd az egyetemi csarnokban az
gettünk.
Amadeus filmet kísérték a zenészek, míg novem– Volt már nagy dobása a zenekarnak korábban
ber 5-én az Audi-arénában, várhatóan telt ház előtt
is, de ez a két esemény alighanem ott van a
legnagyobbak között. A zenekar is így éli meg?
az Iron Maiden énekesével, Bruce Dickinsonnal, a
Deep Purple basszusgitárosával, Roger Gloverrel
– Tény és való, a maguk műfajában Plácido Doünneplik Jon Lord legendás nagylemezét.
mingo és Bruce Dickinson is gigasztárnak számít,
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Fűke Géza

ezért nem mindennapos számunkra sem, hogy
ilyen kaliberű művészekkel adhatunk közös koncertet, de azért ahogyan említette, valóban volt
számos emlékezetes fellépésünk – kezdte Fűke
Géza. – Talán a legemlékezetesebb az a legendás
olasz zeneszerzővel, Ennio Morriconéval közös,
három földrészt átölelő, tizenkét koncertes turnénk, melyet egyébként maga, Morricone vezényelt. Jon Lorddal korábban háromszor már játszottuk ezt a műsort, Győrben, Budapesten és egy
ausztriai jazzfesztiválon is. Dolgoztunk Bobby McFerrinnel is, míg a John Williams-filmzenét szinte
megállás nélkül játsszuk.
– Tudatos döntés volt, hogy ebbe az irányba is
sokszor kiruccannak?
– Teljes mértékben, hiszen egy vidéki szimfonikus zenekar nem urizálhat, nem lehet csak klasszikus repertoár a programjában. Hasonlóan egyébként egy vidéki színházhoz, hiszen ott sem csak
Csehov- és Shakespeare-darabot dolgoznak fel
színpadra. Ugyanígy mi is számos „kirándulást” teszünk, ráadásul más művészeti ágazatokkal is dolgoztunk már együtt, így a Győri Balettel vagy a Vas-
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kakas Bábszínházzal is. Ez a zenészeknek is egy
kis felüdülést, változatosságot jelent, ki tudnak kicsit lépni a megszokott klisékből. Arra azért figyelünk, hogy ne tolódjon el az egész a populárisabb
irányba, hanem továbbra is játsszunk Beethovent,
Mozartot vagy Sztravinszkijt. Nem csináltunk erre
statisztikát, de nagyjából nyolcvan százalékban
biztosan a klasszikus repertoárral lépünk fel. Ami
viszont lényeges, és amiből nem engedünk, bármit
is csináljunk, az a minőség.
– Hogyan kerülnek kapcsolatba ezekkel a világsztárokkal?
– Nagyon egyszerű, a menedzserek révén, illetve ajánlanak bennünket azok, akikkel együtt dolgozunk. Ha ugyanis jó a zenekar, azt elmondják az
impresszárióknak. Az Amadeus-előadást például
egy holland karmester vezényelte, ő adta tovább a
hírünket, és ezáltal már kaptunk is megkeresést a
Disney-től. Hozzáteszem, nem biztos, hogy mindent el tudunk vállalni, de ha a programba be tudjuk illeszteni, akkor mindenképpen azon vagyunk,
hogy a projekt megvalósuljon.
– Gondolom, a Domingóval vagy Dickinsonnal
közös munkára nem lehet nemet mondani.
– Nagyon összetett dolog egy szimfonikus zenekar menedzselése. A legtöbb döntés mögött
gazdasági, stratégiai, politikai és művészeti szempontokat is figyelembe kell venni. Dickinson esetében valóban nem gondolkodtunk, viszont nem is
szerveztük át az egész programunkat. Megadtuk a
szabad terminusokat, ebből pedig ők kiválasztották a nekik megfelelő időpontot. Szóval miattuk
nem kellett félretenni koncertet, mert rugalmasak
voltak, lehetett velük egyeztetni.
– Mennyire nehéz együtt dolgozni a világsztárokkal? Kell előtte gyakorolni?
– Egyáltalán nem nehéz. Dickinsonékkal lesz
egy helyszíni főpróba. Domingo pedig küldte a karmesterét, aki két-három próba alatt összerakta a
zenekart, majd vele is egy közös próba után álltunk
színpadra. Olyan rutin és tudás van a zenészeink
mögött, hogy nehéz bennünket zavarba hozni, főleg a könnyűzenei műfajban. Volt egyébként olyan
munkánk, ahol aggódtak a kevés közös gyakorlás
miatt, de mi nyugtattuk őket, hogy nem lesz gond.
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Bruce Dickinson

Roger Glover

zőként mindenevő vagyok, de a foci a nagy
Aztán az első próba szünetében gyakorlatilag hátkedvenc. A zenekarral is voltak közös focizások,
radőlt az együttes, mert látta, hogy tényleg minden
most pedig konditerembe járok.
rendben lesz.
– Mennyire megterhelő fizikálisan egy-egy kon– Mi egyébként a filharmonikus zenekar profeszcert?
szionalizmusának a titka?
– Fizikálisan és mentálisan is nagyon. Elég csak
– Az, hogy igazi csapatként tudunk együtt zenélazt látni, hogy milyen karmunka van a vonósoknál,
ni. Sportnyelven szólva, vannak köztünk is Messik
a fúvósoknak pedig komoly tüdőkapacitással kell
és Ronaldók, de a csapatmunka az, ami kell ahhoz,
végigcsinálni a fellépéseket. Ezt tetézi, hogy
hogy színvonalas előadásaink legyenek. A
nem természetes testtartásokban játszsportban sem elég, ha csupa klasszis
szák végig a koncertet a zenészek, így
lép pályára, egy jól összehangolt, rég„Vannak köztünk is
rengeteg izomzatnak kell jól működóta együtt dolgozó együttes simán
Messik
és
Ronaldók,
nie, hogy ne legyenek problémáik a
le tudja győzni az olyan gárdát. Náde a csapatmunka az,
mindennapokban. Szóval edzettlunk is mindenkinek megvan a
ségben, állóképességben nagyon
maga szerepe, és mindenki egy
ami kell ahhoz, hogy
jók a zenészek. Tulajdonképpen
fontos láncszem a gépezetben.
színvonalas előadásafélig-meddig komoly sportteljesítElég nehéz bejutni a zenekarba, hiink legyenek.”
mény van mögöttük.
szen rendkívül magasan van a léc,
– A járvány mekkora nehézséget
hiszen a már említett színvonalat csakokozott a zenekar életében?
is a legjobbakkal lehet biztosítani. A hírünk
– Nyilván mi is megéreztük, mert azért voltak
a nagyvilágban amúgy nagyon jó, hiszen ha felvéleállások. Az első nagy nálunk is a tavaly márciustel van hozzánk, azokra általában nemzetközi prótól május közepéig tartó időszak. De aztán az elbajátékokat írunk ki. A múltkor a négy-öt hangszersők között kezdtünk próbálni, először még csak
re százharmincan jelentkeztek vagy húsz
kisebb szekciókban, de nyáron már több helyen
országból, többek között Szingapúrból, Japánból,
felléptünk, még külföldön, Csehországban is volt
Dél-Koreából, az Egyesült Államokból, Kanadából,
Európából pedig volt olasz, spanyol, angol és nékoncertünk. Tavaly novemberben nézők nélkül
mentünk tovább, míg idén február végétől április
met pályázó is.
közepéig be sem jártunk a koncertterembe. Otthon
– Ha már sportos hasonlatot mondott, önnek mitermészetesen mindenki gyakorolt, megvoltak a
lyen kapcsolata van a sporttal?
feladatok. A nagyobb nehézség a programok szer– Gyerekként úsztam, majd kajakoztam, de azvezésében volt, de a nehézségek ellenére, azért
tán a zenei pályát választottam, oda pedig napi
nincs okunk a panaszra, elég szépen be vagyunk
négy-öt órát kellett gyakorolni. Aztán mikor megtáblázva, szóval unatkozni nem fogunk az elkövetszülettek a gyerekeim, elkezdtem őket vinni úszás
kezendő hónapokban sem.
ra, és én is visszatértem a medencébe. Amúgy né-
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Kiérdemelték, hogy
a nagyokkal edzhessenek
Nyáron a Széchenyi Kosárlabda Akadémia két tehetsége
került fel az első csapathoz. Sághi Kata és Geleta Fanni segítette a „nagyok” munkáját a felkészülésben. A két fiatal
játékost kérdezték arról, mikor kezdték a kosárlabdázást,
és hogyan élték meg a közös edzést a felnőttekkel.
Szöveg: Szabó Gábor • Kép: Krizsán Csaba

– Mikor kezdtetek kosárlabdázni?
Sághi Kata: – Az általános iskola első osztályában kezdtem.
Geleta Fanni: – Első osztályos korom óta kosárlabdázom, az akkori iskolámban Marosvölgyi
Anitánál kezdtem a játékot.

G. F.: – Édesapám hívott fel ezzel a nagyszerű
hírrel, amit meglepetten és egy kis pityergéssel
fogadtam. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy
ilyen nagy lehetőséget kaphatok.

– Mi volt a legnehezebb az edzésekben? Mi volt,
ami jól ment? Iványi Dalma és a többiek
milyen tanácsokkal láttak el, miben se– Melyek voltak az eddigi legna„Nyáron
a
Szégítettek?
gyobb sikereitek?
chenyi Kosárlabda
S. K.: – A legnehezebb, hogy
S. K.: – Az egyik legnagyobb sifizikálisan és mentálisan is nakernek mondhatom, hogy csapaAkadémia két tehetségyon megviselt. Viszont fontos
tom 2019-ben eljutott az országe, Sághi Kata és Gevolt, hogy precízen és jól végezgos B döntőbe, ahol a hatodik
leta Fanni segítette a
helyet szereztük meg.
zem el a feladatokat. Ez azt gon„nagyok” munkáját a
dolom, nagyjából sikerült. Mikor
G. F.: – A legbüszkébb az orszáfelkészülésben.”
először felkerültünk, rengetegen
gos harmadik helyre vagyok, amit a
mondták, hogy nyugodtan kérdezjelenlegi csapatommal értünk el, egyézünk, ha valamit nem értünk, vagy ha
nileg pedig a válogatott-összetartáson való
részvételt emelném ki.
nem érezzük jól magunkat, mindenképpen
szóljunk.
G. F.: – Az első, amit mondtak, hogy semmi ok
– Hogyan fogadtátok azt, mikor szóltak, hogy a
az izgulásra, ami bizonyára látszódhatott rajtam,
felnőttekkel kell edzeni?
hiszen ezt nehezen lehet leplezni, főleg ilyen leS. K.: – Nagyon örültem, hogy a legjobbak között edzhettem, ezáltal is feszegethettem a hatáhetőség kapcsán. Sokat biztattak és nagyon jól
raimat. Óriási megtiszteltetés volt ez számomra.
éreztem magam a csapattal.
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Sághi Kata

Geleta Fanni

– Milyen céljaitok vannak a kosárlabdával?
S. K.: – Nagyon kedvelem ezt a sportágat. Ha
feszült vagy stresszes az ember, akkor ha lemegy
egy kicsit dobálni, teljesen ki tudja kapcsolni. A célom az, hogy minél tovább tudjam csinálni és
semmilyen sérülésem ne legyen.
G. F.: – Ahhoz képest, hogy másodikos koromban abba akartam hagyni a kosárlabdát, mert el
kellett utazni az ellenfélhez, nagyon messzire jutottam el. Megközelíthettem a felnőttcsapatot, és
úgy gondolom, innentől kezdve a határ a csillagos
ég. Természetesen nagyon inspiráló, a motivációval sincsen gondom, minden edzést várok.

de jól össze tudtam hangolni a sportot és a tanulást. Idén már lesznek fakultációim, igyekezni fogok, hogy így is menjen a két dolog egyszerre.
S. K.: – A Bercsényiben tanulok. Őszintén szólva néha akadnak problémák a kettő összehangolásával, de azért szerintem megoldható.

– Hol tanultok? Mennyire tudjátok a sulit és a
kosarat összehangolni?
G. F.: – A Kazinczy-gimnáziumban tanulok,
most vagyok 11.-es. Eddig kisebb nehézségekkel,

– Milyen távolabbi terveitek vannak az iskola és
a sport terén?
S. K.: – Minél hamarabb szeretném elvégezni a
sulit, ugyanis edzőnek tanulok. A kosárlabdát nagyon szeretném még versenyszerűen folytatni, illetve nemzetközi szinten is elismert szeretnék
lenni, minél több jó eredményt szeretnék elérni.
G. F.: – Egyetemre szeretnék járni. Konkrét tervem nincs, de mindenképpen a sporttal szeretnék
foglalkozni a jövőben is, és nagyon érdekel az

edzői pálya is.
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Tehetséggondozó programot
indítottunk
Tehetséggondozó programot indított a Széchenyi Kosárlabda Akadémia.
Első körben négy korosztályból – gyermek, serdülő, kadett és junior –
14 játékost választottak ki a szakemberek, akik heti két nap speciális,
egyénre szabott edzéseket végeznek az Olimpiai Sportparkban.
Szöveg: Szabó Gábor

N

emcsak kosárlabdában képzik az elitcsoportot, hanem atlétikai, erőnléti és sportpszichológiai foglalkozáson is részt vesznek.
Fűzy András, az akadémia elnöke elmondta: céljuk továbbra is az, hogy valamennyi kosárpalántának életpályamodellt adjanak, ezért is alakult ki már
évekkel ezelőtt szoros kapcsolat az egyetemmel.
„Nyilván lesznek olyanok, akik profi kosárlabdázóvá válnak, de sokaknak a sport egy fontos állomás, mely színessé teszi a fiatal éveiket, de aztán
máshova, a munka világába kerülnek. Viszont ott
is hasznosítani tudják azt, amit itt kapnak. A felnőttcsapatba bejutni a legnehezebb, de nem lehetetlen, akik mégsem érnek oda ilyen-olyan okokból,
nekik ott van az NB I/B és az egyetemi gárda, illetve még a B33-as szakágban is komoly potenciál és

esély van” – kezdte Fűzy András, aki hozzátette: a
képzésben kell olyan lehetőségeket nyújtani, ami
a rendszerbe bevonzza és bent is tartja a gyerekeket.
Gálos László utánpótlás szakmai igazgató is
fontos mérföldkőnek nevezte a programot.
„Ebben a programban lenni jó, de azt is jelenti,
hogy ezektől a gyerekektől többet is várunk, a teher
is nagyobb lesz rajtuk. Nem zárt a rendszer, a létszám bővülhet a későbbiek során, hiszen a gyerekek fejlődése eltérő” – mondta Gálos László.
A kiválasztott játékosok: Rákosi Emma, Gálos
Hanna, Smuk Abigél, Németh Nelli, Kozma Kata,
Rigó Dorina, Fodróczi Fanni, Bélafalvi Dóra, Mihály
Panna, Tóth Noémi, Lép Izabella, Milkovics Réka,
Sághi Kata és Geleta Fanni.

Fűzy András elnök a
szülőknek és a gyerekeknek beszélt az akadémia
jelenéről és jövőjéről
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A

Élettel telt meg a pálya

számukra, hogy minél több gyerek ismerkedjen
z Adyvárosban pár éve felújított és átadott
meg a kosárlabdával, hiszen belőlük kerülnek ki
kosárlabdapályát a közelmúltban a Széazok a játékosok, akik később a győri, ezáltal a
chenyi Kosárlabda Akadémia ifjú palántái
magyar kosárlabdázást segíthetik.
– hét iskolából érkeztek a gyerekek – töltötték
„Most is három teljes mértékben saját nevelésű
meg élettel. A győri klub által szervezett Play in
játékosunk jött ki, hogy találkozzon a gyereGyőr-jamboreen sorversenyben, kosárdobó versenyben mérték össze tudásukekkel. Fontos, hogy a kötődés minél
„Fontos, hogy a
hamarabb kialakuljon a kicsikben.
kat a kicsik. Ezekben pedig az UNI
kötődés
minél
hamaEzért is szeretnénk a hasonló renGyőr MÉLY-ÚT felnőttcsapatának
rabb
kialakuljon
a
kicsiknéhány játékosa is segédkezett,
dezvényekből hagyományt teremben. Ezért is törekszünk
sőt, be is állt. Török Ágnesben,
teni, illetve arra is törekszünk, hogy
arra,
hogy
több
kapcsolat
minél több kapcsolat legyen az
Baffy Fanniban és Rozmán Lillálegyen az első csapat játéelső csapat játékosai és az utánban közös, hogy mindegyikük –
kosai és az utánpótlás
pótlás között” – mondta a klubvenagyjából annyi idősen, mint a
között.“
most ott pattogtató gyerekek – Győrzető.
„Ahhoz, hogy minőség legyen, kell
ben fogott először kosárlabdát, és inalul a minél szélesebb bázis. A cél továbbra
nen jutott el a korosztályos válogatottsáis az, hogy valamennyi kosárpalántának életpágig, sőt, Török már a felnőtteknél is bemutatkozott
lyamodellt tudjunk adni, ezért is alakult ki már
a legjobbak között.
Fűzy András, az SZKA és az NB I-es felnőttcsaévekkel ezelőtt szoros kapcsolat az egyetemmel.
pat, az UNI Győr MÉLY-ÚT elnöke elmondta: az
Három alappilléren nyugszik az utánpótlás: oktatás, képzés, versenyeztetés” – tette hozzá Fűzy
elmúlt időszakban nem nagyon volt lehetőség
András.
ilyen rendezvényeket tartani, ám nagyon fontos
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Nagyszerű,
mint a háromszor három
„Láttam a jövőt és működik” – nyilatkozta Lincoln
Steffens amerikai újságíró, amikor 1920 környékén
ellátogatott a Szovjetunióba. Valahogy én is így
vagyok a 3x3 kosárlabdával. Remélem, hogy az én
véleményem jobban öregszik majd.
Szöveg: Tőrös Balázs • Fotó: Mediaworks

A

3x3 kosárlabdához képest csigalassú streetballhárom három elleni játék a kosárlabda sahoz. Azt szoktam mondani, hogy a szabályrendva-borsa. Egy az egy ellen csak magunkra
szer annyira az izgalomra, a gyorsaságra van kiheés a képességeinkre számíthatunk. Kettő
gyezve, mintha marketing- és reklámszakemberek
a kettő ellen már lehetőség nyílik arra, hogy beírták volna.
vessük a játék alfáját és ómegáját, a zárást és a
Azzal, hogy a dupla egyet, a tripla kettőt ér,
leválást. De a sportágban rejlő lehetőségek igamég jobban ösztönzik a távoli dobásokat, a 12
zán akkor mutatkoznak meg, amikor hatan játmásodperces támadóidő folyamatosan kést tart
szanak, és a labda nélküli helyezkedés is kulcsa támadók torkán, a kezeltetés hiánya egy
fontosságú lesz.
másodpercnyi pihenőt sem engedéNem véletlen, hogy az utcán is ez a
legnépszerűbb felállás. Elég hozzá
lyez a játékosoknak, az engedékeny,
„Elég hozzá egy
de ellentmondást nem tűrő bírásegy félpálya, van elég hely az egyéfélpálya, van elég hely
kodás pedig a folyamatos játékot
ni megoldásokra, de csaknem leaz
egyéni
megoldásokra,
és az utca törvényét hozza vissza
hetetlen csapatjáték nélkül nyerni.
de csaknem lehetetlen
Ezt lovagolta meg a kilencvenes
a sokak szerint elpuhuló kosárlabcsapatjáték
nélkül
dába.
években az Adidas, amikor életre
nyerni.”
A végeredmény pörgős és szóhívta a streetballsorozatot, amely
rakoztató, a legfeljebb tízperces
kezdetben itthon is nagyot ment, de a
meccs egy folyamatos adrenalinfröccs,
népszerűsége folyamatosan csökkent.
Az okokat csak találgatom, talán az ment a
egy hosszabb torna után a klasszikus korésztvevők agyára, hogy a rendszer sokszor a hisárlabda olyan, mintha lassított felvételt nézne az
ember.
vatalos eseményeken is a játékosokra bízta a
Sok embert kérdeztem már erről, és úgy látom,
faultok bemondását, és a pálya mellett csak ellenőr állt.
hogy aki akár csak egyszer is leül egy 3x3 meccs
A FIBA 2007 magasságában kezdett el komoelé, azt azonnal magával ragadja, lenyűgözi, de az
lyabban foglalkozni a formátummal, és a ma játúj variáns még nem épült be a sportszeretők
DNS-ébe, a nézők még nem keresik a lehetőségeszott végeredmény csak nyomaiban emlékeztet a
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kell improvizálni, és fél szemmel az órát nézve
ket, hogy kövessék az eseményeket. Nagyon jól
vakmerő dobást vállalni.
látja ezt a FIBA is, ezért egész pályás közösségiÉs még mindig nincs vége. Bírni kell a strapát,
média-letámadással támogatja a térnyerést, a
hiszen a tempó öldöklő. A pályán lévő három játétornákról percenként érkeznek a tweetek, és csakkosnak mindössze egy cseréje van, és ha valaki
nem az összes esemény élőben követhető Youlesérül, nem lehet pótolni. A szeptember elején
Tube-on, ami a FIBA esetében hatalmas dolog.
Konstancában rendezett Eb-selejtezőn Keller Iván
A 3x3 vonzerejét növelheti itthon, hogy mind a
például az első meccsen kidőlt, Demeter, Ivosev
férfi-, mind a női válogatott a világ élvonalába tarés Kerpel-Fronius pedig nem bírta, nem bírhatta
tozik, vagy nem sokkal marad el mögötte. Kevészusszal, így a férfiválogatott lemaradt a párizsi
sen múlt, hogy Tokióban mindkét csapatnak szurkontinenstornáról.
kolhassunk.
És a terhelést nemcsak fizikálisan, hanem fejA fiúk azonban végül alulmaradtak a debreceni
ben is bírni kell. Arról már esett szó, hogy egy pildöntőn a belgák ellen, akikről azóta kiderült, hogy
lanatig sem lehet hátradőlni, de a játékvezetés
ott sem lehettek volna a selejtezőn, de erről majd
eddig csak érintőlegesen került szóba, pedig lenkésőbb.
ne miről beszélni. A gyűrű alatti területet egész
A lányok pedig talán még ennél is szívszorítóbb körülmények között intettek búcsút az olimnyugodtan át lehetne keresztelni festékről mépiai álmoknak, hiszen mindkét alkalommal,
szárszékre, mert sípszót csak vasár- és ünamikor kijuthattak volna az ötkarikás
nepnapokon hallani.
játékokra, egy-egy pontos vereséget
Ez természetesen nem a véletlen
„Az
ideális
3x3
szenvedtek.
műve, hanem a FIBA elvárása, de
játékos sokoldalú,
Mindkét válogatott szövetségi
döntésük több kérdést is felvet.
nemcsak a támadákapitányával beszéltem a cikk íráEgyrészt amennyire elnézők védesa előtt. Többek között azért, mert
kezésben, annyira szigorúak tásokból, hanem a védekíváncsi voltam arra, hogy miért
madásban. A zárások tisztaságákezésből is alaposan
tartunk első ránézésre előbbre 3x3
ra
különösen ügyelnek, ami az 5x5
kiveszi a részét.”
kosárlabdában. A válasz talán az
kosárlabdába még simán belefér, az
időzítésben keresendő, mivel a hazai
itt már szabálytalan.
válogatottak nagyon gyorsan összeálltak.
Sajnos a játékvezetők a legjobb tudáEzt az előnyünket egy ideig sikeresen őriztük,
suk ellenére is sokszor abban a legkövetkezetede a helyzetünk nem lesz könnyebb. Egyre több
sebbek, hogy következetlenek, úgyhogy az összeország fedezi fel magának a sportágat, az olimcsapások néha a vízilabdameccseket idézik meg
piai részvétel lehetősége bevonzza a tehetségekiszámíthatatlanságukban. És akkor arról még
ket, és egyre több szponzorpénz jelenik meg, ami
nem beszéltünk, hogy mennyire jó irány, ha a veidővel csökkenteni fogja a lehetőségeinket.
rekedés irányába tolják el a 3x3 kosárlabdát, ahol
Károlyi Andrea és Csirke Ferenc egyetértett abban, hogy az ideális 3x3 játékos sokoldalú, nemA LEGJOBB HÁROM (NÉGY)?
csak a támadásokból, hanem a védekezésből is
Megkértem Csirke Ferencet, hogy állítsa össze
alaposan kiveszi a részét. Itt nincs lehetőség alibikizárólag NBA-játékosokból a legjobb 3x3 csazésre, senkit nem lehet „eldugni”, hiszen a gyengepatot. Rövid gondolkodás után ezt a kvartettet
ségeket könyörtelenül kihasználják.
küldené pályára: Stephen Curry (Golden State
Az ideális 3x3 játékos emellett nemcsak álló
Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers),
helyzetből, hanem futtából is pontosan céloz,
Lebron James (Los Angeles Lakers), Kawhi
mert a rövid támadóidő és a szívós védekezés miLeonard (Los Angeles Clippers).
att sokkal ritkább az ajtó-ablak helyzet, gyakran
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Papp Klaudiáék mindkét alkalommal, amikor kijuthattak volna az ötkarikás játékokra,
egy-egy pontos vereséget szenvedtek
egyébként meglepően kevés az ebből fakadó sérülés.
Azt is megkérdeztem a kapitányoktól, hogy a
két sportágban meddig lehet párhuzamosan karriert építeni, és egyetértenek-e abban, hogy ahogy
nő a tét, és egyre több ország tesz energiát és
pénzt a 3x3 kosárlabdába, úgy válik ez nemcsak
nehézzé, hanem egyenesen lehetetlenné.
A fiúknál a legjobbak között már most is nagyítóval kell keresni az öt-öt elleni játékosokat, a lányok viszont ezen a területen valamelyest lemaradtak, a legtöbben év közben egész pályán
játszanak, és ez egyre több feszültséget okoz.
A FIBA lassan meg sem próbálja szinkronizálni a
naptárakat, késő tavasztól kora őszig egymást érik a

tornák. Azok a csapatok, melyek komoly pénzekért
szerződtettek játékosokat, értelemszerűen nem nézik jó szemmel, ha egy kulcsember az ideje jelentős
részét 3x3 rendezvényeken tölti, ahelyett, hogy regenerálódna vagy együtt készülne a többiekkel.
Erről Győrben is tudnának mesélni, ahol Török
Ági hetekre kidőlt, miután a felkészülési 3x3 tornákon könyöksérülést szenvedett, amit nem tudott kipihenni. Talán ettől tartottak Szekszárdon
is, amikor nem engedték el Párizsba a válogatott
alapemberét, Cyesha Goreet, feje tetejére állítva
Károlyi Andrea csapatát.
A fejlődés következő és talán utolsó lépése az
lesz, amikor egyre többen állnak 3x3 profinak, és
a két szakág végleg kettéválik. Így tett a váloga-
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A honosított Goree Cysha nagy erőssége a magyar válogatottnak

tott sokoldalú fiatal tehetsége, Demeter Attila is,
aki az orosz BC Samara játékosa lett, ideiglenesen biztosan búcsút intve az öt öt elleni játéknak,
hogy új kenyéradójával hétről hétre tornákon vegyen részt Oroszországban és szerte a világon.
A 3x3 egyébként annyira mást követel az egész
pályás játékhoz képest, hogy Csirke Ferenc elmondása szerint nagyjából négy hétre van szükség ahhoz, hogy le lehessen vetkőzni a beidegző-
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déseket. Károlyi Andrea szerint megéri a macera,
mert azok a játékosok, akik időt tesznek a három
három elleni felkészülésbe, komplettebb játékosként térnek vissza csapatukhoz, amit nemcsak a
statisztikák, hanem a „szemteszt” is alátámaszt.
A 3x3 kosárlabda nem tör a „klasszikus” kosárlabda babérjaira, hanem a jövőben is meg kíván
maradni „bespurizott” kistestvérnek, amely kitölti
a versenynaptárban nyáron tátongó űrt, és impo-

3 X 3

A férfiválogatott is ott toporog a világelit közelében, de még sokat kell fejlődnie

záns helyszíneken megrendezett tornáival folyamatosan népszerűsíti a sportágat.
Ha már impozáns helyszínek, ahogy az Eb, úgy
a párizsi olimpia mérkőzéseit is az Eiffel-torony
tövében fogják játszani. És ha már olimpia, jelenleg úgy tűnik, hogy nem is lehet kérdés, hogy a
3x3 legközelebb is az ötkarikás program része
lesz, és még a létszámbővítés sem kizárt, hiszen
Tokióba még csak nyolc-nyolc csapat utazhatott.
Addig is a FIBA meghozhat néhány fontos döntést. Gondolok itt például a játékvezetői felfogás
finomhangolására, vagy éppen a világranglista
eltörlésére, de legalább ellenőrzésére. Mert az
nem fenntartható egy magát komolyan vevő kezdeményezésnél, hogy egy olyan csapat kerül ki az
olimpiára, egyébként éppen minket, magyarokat
kiütve, mely ott sem lehetett volna a selejtezőn,
csak a megalapozottnak tűnő hírek szerint összehazudtak maguknak egy hónapra 27, egyébként
meg nem rendezett tornát.

Az eredmények részben igazolják őket, hiszen
elődöntőt játszottak Tokióban, de semmiképpen
sem mentik fel őket.
Szóval láttam a jövőt, és működik. Vannak még
gyerekbetegségei, el kell még simítani egy-két nézeteltérést, de a végén mi, nézők csak jól járhatunk.
Mert nyáron is minőségi, hajtós kosárlabdát
nézni jobb, mint csak ősszel, télen és tavasszal.
Egyszerű ez, akarom mondani, nagyszerű, mint a

háromszor három.
TŐRÖS BALÁZS, ALIAS @BAZSKA
A Sport TV NBA-szakkommentátora, Magyarország egyik legnépszerűbb majorsportszakértője. Fennmaradó kevés szabadidejében
YouTube-csatornáját tölti meg
elsősorban kosárlabdához köthető tartalmakkal.
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Jó volt újra tízévesnek lenni

H

ollywood képtelen leállni a különböző folytatásokkal, de a Space Jam 2-vel kapcsolatban kifejezetten elszaladt velük a ló. Az
igazság az, hogy nem véletlenül tűnik az eredetiről
való vélekedésem kissé mézesmázosnak, de azt is
hozzá kell még egyszer tennem, hogy a ’90-es évek
nélkül a Space Jam nem ütött volna akkorát. Így
nem tudom, mi volt az elképzelés a Lebronnal alkotott második rész kapcsán. A vicc az, hogy ők sem
tudják. Ha a filmes szempontokat nézzük, akkor ez
a film nem rosszabb, de nem is jobb az eredetinél.
Itt is bugyuta párbeszédek, nem vicces Looney
Tunes és rossz színészek vannak. Mondom, mi a
nagyobb baj ezzel az „alkotással”. Ugye amit az
eredeti értékeinek felírhatunk, hogy abszolút kultuszt teremtett Jordannek (továbbiakban M. J.),
köszönhetően az érdekesen buta alapnak és a leplezett jófiús családapaszerepnek. Na most itt James (továbbiakban L. J.) kapott egy számára idegen, rideg és önfejű családapa-karaktert, ami
szerintem nem épített kultuszt, hanem csak
konfliktust a filmben. Illetve L. J. színészi játéka
jobb lenne M. J.-énél, csak annyira ellenkező figurát
kell hozni, hogy az fájdalmas. A valóságban ugyanis L. J.-re sok mindent lehet mondani, de ő kiváló
apa, itt pedig abszolút nem.
A másik probléma, hogy az alapkonfliktus számomra is nehezen értelmezhető, nemhogy egy
8–10 éves számára. A legnagyobb probléma, hogy
míg az eredetiben a reklámot akarták szórakoztatóan eladni, addig itt a szórakozás már maga a reklám. Ha valaki kicsit képben van a filmes világokkal,
akkor tisztában van azzal, hogy minden stúdiónak
(jelen esetünkben a Warner Brosnak) vannak filmes univerzumai, illetve különböző karakterei. Itt a
nagy kosárlabda-mérkőzésünk alatt ezek a karakterek mind ott vannak. Még Stephen King horrorjának gyerekzabáló bohóca is feltűnik Batman mellett a sorokban. Ez akkora reklám, ráadásul nem is
szerencsétlen L. J.-nek, hanem a stúdiónak.
Persze a merch dolgok miatt nem kell őt sem
sajnálni, de az előbb említett piedesztálra emelést
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az sem segíti, hogy L. J. ellen visszatérő belsős
vicc, hogy megfordult sok NBA-csapatban. Problematika az is, hogy az új filmben nincsenek ikonikusnak szánt vagy csinált jelenetek. A látványvilágra viszont panaszom nem lehet, a film zseniális
módon lett megszerkesztve, de az előbb már említett Warner-PR sajnos túlszaturálja a közönséget,
így unalmunkban azzal foglalkozunk, mintsem a
főmotívummal, a kosárlabdával. Komolyan mondom, a kosárlabda a sztoriban konkrétan észrevehetetlen, pedig az eredetiben azért legalább az is
volt. Illetve a film túl hosszú. Az elsőnek a 90 perce
teljesen jó idő, de itt szerintem minimum negyven
perc mehet a kukába a két órából.
Mégis mindezek ellenére nem haragszom a
filmre, sokakkal ellentétben nem tartom a gyerekkorom meséje gyalázatos folytatásának. A húgaim például abszolút a film miatt tisztában vannak
a sportággal kapcsolatos dolgokkal, mint NBA, L.
J. stb. Ez a film lehet, bejött volna nekem, ha 10
éves koromban látom, bár nem lett volna (nem is
lesz szerintem) felejthetetlen. Viszont ha gyerekek milliói kezdenek emiatt pattogtatni a labdával,
akkor csak azt mondom, megérte egy újabb generációt becsábítani. Én pedig addig kilencven
percre újra tízéves leszek……
&Rew

A 2021/22-es szezon programja
Időpont

Sorozat

Hazai

Vendég

2021. 09. 25. 18.00

Magyar Bajnokság

PINKK Pécsi 424

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 10. 02. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

Aluinvent DVTK

2021. 10. 06. 18.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

BKG Prima Szigetszentmiklós

2021. 10. 10. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

Vasas Akadémia

2021. 10. 13. 18.00

EuroCup

Elazig

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 10. 17. 18.00

Magyar Bajnokság

Sopron Basket

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 10. 20. 18.00

EuroCup

UNI Győr MÉLY-ÚT

Prometey (UKR)

2021. 10. 24. 15.30

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

Atomerőmű KSC Szekszárd

2021. 10. 27. 18.00

EuroCup

Sepsi

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 10. 30. 19.00

Magyar Bajnokság

TFSE-MTK

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 11. 03. 18.00

EuroCup

UNI Győr MÉLY-ÚT

Elazig

2021. 11. 20. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

ELTE BEAC Újbuda

2021. 11. 24. 19.00

EuroCup

Prometey

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 11. 28. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

PEAC Pécs

2021. 12. 01. 18.00

EuroCup

UNI Győr MÉLY-ÚT

Sepsi

2021. 12. 06. 18.00

Magyar Bajnokság

VBW CEKK Cegléd

UNI Győr MÉLY-ÚT

2021. 12. 11. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

Ludovika-FCSM Csata

2021. 12. 18. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

PINKK Pécsi 424

2022. 01. 02. 18.00

Magyar Bajnokság

BKG-Prima Szigetszentmiklós

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 01. 05. 19.30

Magyar Bajnokság

Vasas Akadémia

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 01. 08. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

Sopron Basket

2022. 01. 15. 16.30

Magyar Bajnokság

Atomerőmű KSC Szekszárd

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 01. 22. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

TFSE-MTK

2022. 01. 29. 17.00

Magyar Bajnokság

ELTE BEAC Újbuda

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 02. 02. 18.30

Magyar Bajnokság

Aluinvent DVTK

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 02. 26. 18.00

Magyar Bajnokság

PEAC Pécs

UNI Győr MÉLY-ÚT

2022. 03. 05. 17.00

Magyar Bajnokság

UNI Győr MÉLY-ÚT

VBW CEKK Cegléd

2022. 03. 12. 18.00

Magyar Bajnokság

Ludovika-FCSM Csata

UNI Győr MÉLY-ÚT

