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» FELELŐS VEZETŐ: Radek József 

I M P R E S S Z U M

Megtisztelő számomra, hogy újra ezen hasá-
bokon szólíthatom meg Önöket.

ÖSSZETARTOZUNK!
Ez az a szó, amely el fog kísérni minket az elkö-

vetkező időszakban.
Egy közös célért, a kosárlabda szeretetéért al-

kottuk klubunkat.
Hiszen kedvenc játékunkat rajtunk kívül még 

sok milliárd ember ismeri és kedveli a világban. 
Nekünk mégis az UNI Győr hozza hétről hétre a 
szemünk elé.

ÖSSZETARTOZÁS!
A mai időkben többet jelent talán, mint eddig 

bármikor. A Covid-járvány pont ezt a társadalmi 
szokást roncsolta az egészségünkkel közösen 
legjobban.

A nehézségek nem enyhültek napjainkra sem, 
sajnos csak átalakultak.

De Mi itt vagyunk, edzünk, játszunk, szórakoz-
tatunk és nevelünk, gondokat feledtetünk.

Ez a küldetésünk, mert összetartozunk. Közös-
ségünket alkotják sportolóink, edzőink, vezetőink, 
szurkolóink és támogatóink, így együtt teszünk ki 
egy egészet.

Köszönet érte, cserében ígérem, hogy mind ha-
zánkban, mind Európában büszkén képviseljük vá-
rosunkat, egyetemünket, táborunkat a jövőben is.

A magazinunk olvasásához jó egészséget és 
kellemes időtöltést kívánok.

Merjünk bátrak lenni továbbra is, tisztelve egy-
mást és természetesen az ellenfeleket.

Sok közös élményt, győztes mérkőzéseket, de 
mindenekelőtt áldott ünnepeket kívánok!

Sportbarátsággal: Fűzy András, az UNI Győr elnöke

Kedves Barátaim!
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– Miközben sokfelé azt látni, hogy intézmények 
sora zár be, az egyetem minden létesítménye gya-
korlatilag változatlan formában üzemel. Mi indo-
kolta, hogy ez a döntés szülessen?

– Természetesen az energiahelyzet mindenki-
re, így ránk is hat. Érezzük mi is, hogy megemel-
kedtek a rezsiköltségek, de tudatos törekvés volt 
részünkről, hogy fenntartsuk a normál működést. 
A Széchenyi István Egyetemnek nem kizárólag a 

magas színvonalú oktatás és kutatás a feladata, 
mi szolgálni szeretnénk Győrt, a térséget, a lako-
sokat és az ide érkezőket egyaránt. Tudjuk, hogy 
vannak olyan önkormányzatok, fenntartók, szer-
vezetek, melyek bezárásokról kényszerültek hatá-
rozni, éppen ezért felelősségvállalás is van a dön-
tésünkben, hiszen így helyet tudunk biztosítani 
sok külső szervezetnek, sportegyesületnek. Mint 
ismeretes, van saját sportegyesületünk, emellett 
több klubbal is partneri viszonyban vagyunk, és 

Nemet mondtak a bezárásra

Noha az energiaválság a győri Széchenyi István Egyetemet 
is érinti, ennek ellenére az intézmény vezetése úgy döntött: 

a megoldást nem a bezárásokban és a korlátozásokban keresi. 
Erről beszélt a Play In Győr magazinnak adott interjújában 

dr. Kovács Zsolt kancellár.
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rengeteg egyetemista sportol a berkeinken belül. 
Azzal, hogy a létesítményeink nyitva ma-
radnak, saját hallgatóinkat, szakosz-
tályainkat és a győri sportéletet is 
támogatjuk.

– Hogyan tudják ezt megtenni?

– Két és fél éve megvalósult 
egy struktúraváltás, egyetemün-
ket azóta magánalapítvány tartja 
fenn. Ennek köszönhetően rugalma-
sabb a gazdálkodásunk, erősebb anya-
gi pozíciókkal rendelkezünk. Legalább ennyi-
re fontos az is, hogy az elmúlt bő tíz évben a 
fenntarthatóságra törekedve szinte minden épü-
letünket felújítottuk, új létesítményeink pedig ele-

ve az energiatakarékosság jegyében épültek 
meg. Jelenleg is zajlanak ilyen beruházá-

saink Győrben és Mosonmagyaróvá-
ron. E tudatos stratégiának köszön-

hetően jelentősen csökkentek 
üzemeltetési költségeink. Emel-
lett természetesen mi is spó-
rolunk az energiával. Több ész-
szerű változtatásról döntöttünk 
annak érdekében, hogy kevesebb 

energiát használjunk fel, de ennek 
során szem előtt tartottuk, hogy eze-

ket alig vagy egyáltalán ne lehessen 
észrevenni a mindennapi működés során. 

Törekszünk arra, hogy feleslegesen sehol ne ég-
jen a villany, a nagy teljesítményű irodai gépeket, 
amikor mondjuk éjszaka nincs szükség rájuk, le-

„Mi szolgálni 
szeretnénk Győrt, 

a térséget, a lakosokat 
és az ide érkezőket 

egyaránt.“



6

kapcsoljuk, ahogyan a nyílászárókat is úgy hasz-
náljuk, hogy feleslegesen ne pazaroljunk energiát. 
Az egyetem minden hallgatóját, dolgozóját kértük, 
kérjük, hogy kiemelten figyeljen az energiafel-
használásra. A napi normális működés tehát biz-
tosított, amihez persze összefogásra van szük-
ség.

– Meddig érvényesek a most életben lévő sza-
bályok? Van esetleg olyan forgatókönyv, ami a je-
lenlegi állapotot felülírhatja?

– A jövőbe nyilvánvalóan nem látunk, de az 
előbb említettek betartása mellett ebben a tanév-

ben így maradhat minden. A magasabb fűtési és 
világítási igény miatt mindenhol a tél a legnehe-
zebb időszak, tavasztól pedig jelentősen csökken-
nek az energiaköltségek, de úgy látjuk, hogy eb-
ben a fűtési szezonban nem kell semmilyen új 
döntést hoznunk. Bízunk benne, hogy az egyete-
mi, a győri és a térségi sportegyesületek, magyar 
és nemzetközi hallgatóink, kollégáink zavartala-
nul tudnak a sportra összpontosítani azáltal, hogy 
használhatják létesítményeinket.
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A SERCO UNI Győr 
2022/23-as csapata

Szakmai stábunk

CZICZÁS 
LÁSZLÓ

vezetőedző

FÖLDI 
ATTILA

másodedző

SEBESTYÉN 
BALÁZS

erőnléti edző

BURDI 
SZABOLCS

gyúró

FŰZY-
ANTOLOVICS 

ADÉL
másodedző

VINICZAI 
KATA

technikai vezető
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TÖRÖK 
ÁGNES

DOMBAI 
RÉKA

BAFFY 
FANNI

BEATRICE 
MOMPREMIER

PEYTON QUINN 
WILLIAMS

BACH 
BOGLÁRKA

Hazai mérkőzéseink a közeljövőben
Időpont Sorozat Hazai Vendég

December 14., szerda, 18.00 EuroCup SERCO UNI GYŐR Kibirkstis

December 17., szombat, 17.00 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR CEKK Cegléd

Január 15., vasárnap, 18.30 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR Ludovika Csata

Január 28., szombat, 17.00 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR TFSE-MTK

Február 16., csütörtök, 18.00 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR BKG Príma Sz.-szentmiklós
Február 18., szombat, 17.00 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR PINKK Pécsi 424

Március 4., szombat, 17.00 Magyar Bajnokság SERCO UNI GYŐR Sopron Basket

csapatbemutatas_CMYK.indd   39csapatbemutatas_CMYK.indd   39 2022. 12. 01.   10:35:202022. 12. 01.   10:35:20
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A játékosállományban sok változás nem tör-
tént. A zöld-fehérek nagy örömére Beatrice 
Mompremier és Sabina Oroszová is a csapat tag-
ja maradt. Új játékosként érkezett az amerikai 
center, Peyton Williams, aki előtte Franciaország-
ban kosárlabdázott, valamint irányítóként a szin-
tén amerikai Aaryn Ellenberg, aki a török Hatay 
játékosa volt az előző szezonban. Egy fiatal ma-
gyar játékos is csatlakozott az UNI Győrhöz, Bach 
Boglárka a Vasastól érkezett.

A felkészülés jól sikerült, az edzőmeccsek so-
rán a három euroligás együttest, a legrangosabb 
európai kupasorozatban címvédő Sopront, vala-
mint a Szekszárdot és később az EL-selejtezőt si-
kerrel megvívó DVTK-t is legyőzte a győri gárda, 
mely a bajnokság nyitófordulójában a Cegléd ide-
iglenes otthonában, Albertirsán 77–55-ös sikerrel 
kezdett.

Nagyszerűen kezdte a szezont 
az UNI Győr

Szenzációsan szerepelt a SERCO UNI Győr női kosárlabdacsapata a szezon 
eddig eltelt időszakában. A győrieknek Cziczás László személyében új 
edzőjük lett. A korábban Cegléden és Diósgyőrben dolgozó szakember 
stábjához Földi Attila csatlakozott, aki a Vasas és a DVTK vezetőedzője 

volt, emellett a 3x3-as női válogatott szövetségi kapitánya. 
Mellette Fűzy-Antolovics Adél segíti a vezetőedző munkáját.

10
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Következett a BEAC elleni hazai találkozó, me-
lyen 100 pont fölé jutva tudtak nyerni Törökék 
(104–85). A BKG Prima-Szigetszentmiklós ellen 
idegenben 92–56-os győzelemmel folytatódott a 
nyerő széria. A Vasast itthon (93–85), a Csatát 
pedig idegenben múlta felül (54–87) a győri csa-
pat.

RANGADÓKAT IS NYERTEK
Az újabb erőpróba a DVTK ellen volt az egyete-

mi csarnokban. Az első rangadót sikerrel vette az 
UNI Győr (88–79), mely ekkor már megkezdte a 
szereplést az Európa-kupában is. A kettős terhe-
lés sem volt hatással az eredményességre, hiszen 
a TFSE-MTK-t tévés mérkőzésen, idegenben 
győzte le 81–64-re, a PINKK-Pécs ellen – szintén 
vendégként – meg rekordközeli, 118–47-es sikert 
aratott. 

Ilyen előzmények után futott neki második ha-
zai rangadójának a csapat, és a PEAC-ot is kipi-
pálhatták Ellenbergék (92–71).

Időközben úgy alakult, hogy már csak a SERCO 
UNI Győr maradt veretlen, vagyis az NB I élén zár-
ta a válogatott a szünet előtti időszakot.

EGYÉNILEG IS A JÓK KÖZÖTT
A sikerekben elévülhetetlen érdemei voltak  

Aaryn Ellenbergnek és Beatrice Mompremiernek. 
Előbbi a mezőny 4. legeredményesebb játékosa, 
átlagban 18,56 pontot termelt, míg a center 
VAL-értéke a 3. legjobb (27,86). Emellett Mompre-

mier szedte a második legtöbb lepattanót (10,43), 
ő osztotta ki a legtöbb blokkot (229), gólpasszban 
pedig Ellenberg vezeti a listát (5,56). A szerzett 
labdákban Dombai Réka a legjobb győri, az egész 
mezőnyt tekintve a 3. (2,33). A teljes képhez hoz-
zátartozik, hogy az egész csapat kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtott, és mindegyik meccsen 
más-más játékos lépett elő vezéregyéniséggé, így 
a terhek is jobban megoszlottak.

A KUPÁBAN IS AZ ÉLEN
Ami az Európa-kupát illeti, a sorsoláskor a H 

csoportba kapott besorolást a SERCO UNI Győr. 
Az tudott volt, hogy az izraeli Maccabi Bnot Asdod 
és a litván Kibirkstis csapata ellenfél lesz, az Euro-
liga-selejtezőből a török Botas került még a né-
gyesbe.

Itt is remekeltek eddig a zöld-fehérek. A nyitá-
nyon Izraelben nyertek 73–72-re, majd itthon török 
riválisukat fektették két vállra (72–65). Litvániában 
elszenvedte első vereségét a csapat (76–81), de 
aztán a Maccabi elleni hazai „visszavágón” javítot-
tak Cziczás László tanítványai (95–81).

Mindez azt jelenti, hogy négy forduló után há-
rom győzelemmel és egy vereséggel a kvartett 
élén állt a SERCO UNI Győr.
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– Gyerekként hogyan teltek a családi karácso-
nyok?

– Emlékszem, mindig nagyon vártam a kará-
csonyt. Volt, hogy szenteste elmentem nagyma-
mámmal a dédiért, aki nálunk töltötte az ünnepe-
ket. És mikor hazaértünk, minden színben 
pompázott és ott állt a karácsonyfa is.

– Van emlékezetes karácsonyod?
– Már egész kiskorom óta a kosárlabda körül 

forog az életünk. Így általában ez az az időszak, 
amikor mindenki ráér és együtt tud lenni a család. 
Sokszor régen dédnagymamámnál gyűlt össze a 
nagy család, unokatestvérek, keresztszülők, de 
sajnos most már csak a szűk családdal ünnepe-
lünk.

Azt hiszem, amire a legjobban vágytam, és 
meg is kaptam, az egy bicikli és egy kosárcipő 
volt.

– Volt egyébként nagyon vágyott ajándék?
– Nem voltam sose egy nagyravágyó gyerek, 

minden játéknak örültem, amit kaptam. 
– Mi az, amit most már anyaként átmentesz a 

gyerekkorodból karácsonyra?

– Próbálom azokat a szokásokat behozni a ké-
szülődésbe, az ünnepbe, amelyeket a családom is 
csinált. Például, hogy ki szerzi be az ajándékokat, 
ki süt-főz vagy ki díszíti a fát. 

– Most már nagyobb a fiad, mennyivel készül-
tök másként, mint tavaly?

– Mivel a kisfiam már elég nagy, és minden 
iránt is érdeklődik, amit mi csinálunk, ezért mos-
tantól együtt fogjuk elkészíteni az ünnepi sütemé-
nyeket. Általában mézes krémes kerül az ünnepi 
asztalra, de így már a mézeskalács készítése is 
bekerül a repertoárba. Erre a célra már be is sze-
reztünk különleges formákat, és kíváncsian vár-
juk, hogy mi sül ki belőle. A sütésen kívül azonban 
próbálunk mindent a legnagyobb titokban tartani, 
hogy csodás meglepetés érje őt. 

– Van terv az idei karácsonyra, hogy miként töl-
titek? Lesz egyáltalán idő? Meccs ugyan nem lesz 
most a két ünnep között, de edzések azért várható-
ak?

– Ugyanúgy telik majd, mint általában, ami azt 
jelenti, hogy mindenhol is leszünk egy kicsit. El-
megyünk Miskolcra meglátogatni nagymamámé-
kat, aztán a férjem családjához megyünk, és ter-

Dorci és a karácsonyi ételek

A SERCO UNI Győr irányítója, Ruff-Nagy Dóra édesanyaként második 
karácsonyára készül. Úgy érzi, most már másképpen telnek az ünnepek, mivel 

a kisfia, Dilen már elég nagy és minden iránt is érdeklődik, amit a szülők 
csinálnak. A mindenki által Dorcinak becézett játékossal a készülődésről és 

gyerekkora karácsonyairól beszélgettünk.
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mészetesen itthon szűk családi körben is eltöltünk 
egy kis időt. 

– Ételben engedsz meg magadnak ilyenkor 
olyat, amit az év többi részében nem?

– Mivel nálunk ilyenkor a halaké a főszerep, ha-
lászlé, sütőben sült pisztráng szokott lenni, így 
nincs különleges engedmény, de természetesen 

egy kis töltött káposzta, mézes krémes vagy bejg-
li nem maradhat el.

ÜNNEPI MENÜK
Ruff-Nagy Dóra mellett megkérdeztünk pár já-

tékost a női csapatból, hogy náluk milyen ételek 
kerülnek az ünnepi asztalra.

Török Ágnes: – Karácsonykor mi általában 
könnyed előétellel szoktunk készülni, ami hagyo-
mányosan áfonya- vagy somlekvárral töltött 
alma. Nem nagy varázslat az egész: az almákat 
meghámozzuk, a belsejüket kiszedjük és megtölt-
jük a töltelékkel. Sokszor variálunk a karácsonyi 
menün, de ez az alma stabil résztvevője a felhoza-
talnak már évek óta.

Baffy Fanni: – A Baffy családnál már szinte ha-
gyománnyá vált, hogy karácsonykor együtt elké-
szítjük a karácsonyi menüt. Sokféle étel megtalál-
ható nálunk, de talán a kedvencem az édesanyám 
által készített húsleves. Általában ez a legelső fo-
gás, amit elkezdünk, és mindig csirkével csináljuk, 
nincs semmilyen titkos hozzávaló nálunk, de így 
is a legfinomabb szokott lenni.

Dubei Debóra: – Nálunk szenteste előre meg-
tervezett menüsor szokott lenni. Nagymamám 
készíti el az összes finomságot, ilyenkor ő a csa-
lád séfje. Az ajándékozás estéjén kihagyhatatlan 
a halászlé, a töltött káposzta, a lazac és a ka-
csasült, de megtalálható az asztalon mamám ha-
táron túli különleges specialitása is a „Salátă de 
boeuf”, ami köretként kerül a tányérra. Már alig 
várom, hogy eljöjjön karácsony napja, mert ilyen-
kor sokkal finomabbak az ételek, ha az egész csa-
ládom társaságában fogyaszthatom el őket.

Weninger Virág: – Nekünk nincsen hagyomá-
nyos karácsonyi menünk. Az apukám a séf, és 
mindig valami újdonsággal rukkol elő. Általában 
meglep bennünket a menüsorokkal a saját fantá-
ziáját használva. Egy biztos, a család együtt ebé-
del, töltött káposzta kerül az asztalra, ami nem 
megszokott mindenki számára, hiszen egy spor-
toló étrendjében ez nem mindennapos.
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Más és más ars poetica és közönség jellemzi a 
négy különálló intézményt, azonban egy 
mindannyiukban közös. A fiatalokat 
igyekeznek megcélozni, hogy új ge-
nerációs közönséget neveljenek 
ki. 

BEFOGAD A FILHARMÓNIA
A Richter Terem is játszóhely-

lyé változik, befogadja a Győri 

Nemzeti Színház egyik előadását, ami egyben 
koncertté is átalakul.

– A Richter Terem mindig is egy 
befogadó hely volt. A hangverse-

nyeken túl szalagavatókat, stand-
up esteket, céges rendezvénye-
ket, színházi előadásokat, 
gyermek- és bábszínházi előadá-
sokat, beszélgetőesteket is tarta-

Más csapatban, 
de egyért játszanak

Győrben erős a kulturális intézmények melletti állásfoglalás, a nézők 
nem akarják, hogy bezárjanak, még a nehéz időkben sem. Az emberek 

éheznek a kulturális élményekre, megtelnek a nézőterek. Viszont 
érezhető, hogy bizonytalanabb és kevesebb lett a bérletes, míg több az 
egy előadásra jegyváltó néző. Emellett a győriek örülnek, ha dübörög 
a kulturális élet, ez abból is látszik, hogy nemcsak hétvégén, hanem a 

hétköznapokon is áldoznak a kultúra oltárán. A Győri Nemzeti Színház, 
a Győri Balett, a Vaskakas Bábszínház és a Győri Filharmonikus 
Zenekar december 31-ig a megszokott módon és helyen várja a 

közönséget. Január 1-jétől azonban változtatásokat eszközölnek, hogy 
csökkenteni tudják a működési költségeket. Az intézményvezetők 

közösen szervezik át a próbákat és az előadásokat az évad második 
felére.

Egy a céljuk. 
Egy városért 

és egy közösségért 
dolgoznak.
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nak itt. Ebbe a sorba remekül beilleszkedik a szín-
háznak az a kérése, hogy a Rigoletto helyett 
opera- és operettgálát rendezzenek nálunk. Mindet-
től függetlenül a Győri Filharmonikus Zenekar a 
megszokott módon működik – fogalmazott Fűke 
Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója. 

– Nagy öröm számunkra, hogy hang-
versenyeink telt házzal futnak. A Ja-
mes Bond filmzenei estünkkel meg-
töltöttük az egyetemi csarnokot, 
illetve ismét életre hívtuk a 
2017/18-as évad egyik sikeres 
innovációjának bizonyult 17:18 
hangversenybérletet, amely a fi-
atal gyermekes szülőket, az agg-
lomerációban élőket és az idősebb 
korosztályt is megcélozza – idézte 
fel az őszi időszakot Fűke Géza.

Az említett bérlet sokat enged azokból a kötött-
ségekből, melyektől sokan még mindig ódzkod-
nak, az öltönyök és kosztümök miatt nem kell ha-
zarohanni. A novemberi Francia történetek 
programot februárban Prokofjev Rómeó és Júliá-
ja követi Berkes Kálmán vezényletével. A művet a 
Győri Filharmonikus Zenekar a jövő évi Müpa ze-
nei maratonon is bemutatja – tudtuk meg.

– A jövő évet a BÚÉK Győr 2023! újévi operett- 
és musicalgálával nyitjuk, többször koncertezünk 
Ausztriában, márciusban pedig a bécsi Musikve-

rein nagytermében láthat a közönség – sorolta 
Fűke Géza.

ÁTCSOPORTOSÍTOTT ELŐADÁSOK
A Vaskakas Bábszínház befogadja nagytestvé-

rét, a Győri Nemzeti Színház néhány előadását.

– Sajnos a Győri Nemzeti Színház szigetelet-
len épületének befűtési költsége túllövi a költség-
vetést. Sokszor ültünk össze, telefonáltunk, be-
széltünk és szomorkodtunk a kialakult helyzet 
miatt, de arra törekedtünk, hogy megoldjuk. Nagy 
szerencsénk volt, hogy november közepéig nem 
kellett befűtenünk. Úgy döntöttünk, megosztjuk a 
tereinket, így a bábszínházi nagy előadásainkat 
őszre és tavaszra csoportosítottuk át. A kisebb, 
bérletes előadásainkat pedig december és márci-
us közti időszakban a kamarateremben mutatjuk 
be. Ez idő alatt a győri színház bizonyos bérletes 
előadásait a Vaskakas nagytermében tarthatja. 

A rezsiköltségeiből pedig kiveszik a részü-
ket – fejtette ki Kocsis Rozi, a Vaska-

kas Bábszínház igazgatója.

Kétezerben felújították és le-
szigetelték az egykori Kisfaludy 
Színház épületét, és az is sokat 
segít, hogy a távfűtésük szaka-

szolható.

A S C A S D C

Összefogtak 
a művészek – 
szövetségben 

a kulturális 
intézményvezetők. 
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– Tudjuk szabályozni, mikor melyik tér legyen 
fűtve. Illetve kisebbek a tereink is, mint a Győri 
Nemzetiben. Emellett az áramköltségeinket is 
tudtuk csökkenteni a napelemeinkkel – mutatott 
körbe Kocsis Rozi, hozzátéve: szinte mindent a 
színészekkel saját kezűleg csináltak az épületben.

– Továbbra is az a célkitűzés, hogy a győri né-
zők ne maradjanak előadás nélkül. Többször mű-
ködtünk együtt, de egy igazi négyes koprodukció-
val még adósak vagyunk a győri közönségnek.  
A Vaskakas Bábszínház és a Győri Filharmonikus 
Zenekar számos előadásban és koncerten műkö-
dik együtt. Például a Csipkerózsika előadásunk-
ban a zenekar tagjai zenélnek. Van, hogy a győri 
színházból is érkezik színművész, operaénekes, 
mint Bede-Fazekas Csaba a Vukba. Vannak és 
lesznek is együttműködések. A négy kulturális in-

tézmény legutóbb a Győrben tartott országos 
színházi évadnyitó gálán állt egy színpadon. Ter-
veink szerint március végén mindannyian vissza-
térünk a saját játékterünkbe és dolgozunk tovább 
változatlanul – mondta el Kocsi Rozi.

 NEM MARADNAK ÉLMÉNY NÉLKÜL
– A legfontosabb, hogy a közönség maradék-

talanul megkapja azt az élményt, amiért szeret 
színházba járni. Egymás kapacitásait és lehetősé-
geit figyelembe véve próbáltunk közösen megol-
dást találni a többi művészeti intézmény vezetőjé-
vel. Szerintem sikerült – emelte ki Bakos-Kiss 
Gábor győri színházigazgató. 

– Komoly szövetséget kötöttünk a bérletese-
inkkel, színes, izgalmas és műfajában is szerte-
ágazó évadot hirdettünk. Azonban praktikus és 
racionális döntéseket kellett meghoznunk. A rend-
kívül magas, több mint tízszeres energiaárak mel-
lett a zavartalan előadásélmény érdekében igyek-
szünk a megfelelő hőmérsékletet biztosítani a 
nézőtéren. Jeleztük a nézőink felé, hogy a megfe-
lelő komfortérzet érdekében célszerű rétegesen, 
meleg öltözékkel készülni. A színházi etikett sza-
bályait figyelmen kívül hagyva lehetőséget adtunk 
arra, hogy az előadás alatt is maguknál tartsák 
kabátjaikat. És ezt az apró változtatást is jól fo-
gadták – tette hozzá.
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– Nem zárunk be, dolgozni, alkotni fogunk még 
pulzálóbban. Nagy szerencsénk, hogy a Minden-
kinek mindene – Apor Vilmos életrajzi drámája 
készen van, és kevesebbet kell próbálni, valamint, 
hogy mobil díszletet terveztünk hozzá. Így 
a Kisfaludy Terem helyett a Vaskakas 
Bábszínházban mutatjuk be a nyári 
káptalandombi és gyulai premie-
rek után. A Rigoletto helyett 
grandiózus koncerttel készü-
lünk, amit a Richter János Te-
rembe szervezünk. Olyan ope-
ra-operett gálával, amely a 
Rigoletto keresztmetszetét mu-
tatja meg – mondta Bakos-Kiss 
Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy 
egy újabb bemutatót is terveznek, amit 
szintén a Vaskakasban mutatnának be. 

– Ezalatt a színházon belül eszközölünk némi 
változást. Felvarrjuk a ráncokat, a Kisfaludy Te-
remben például kifestünk, megjavítjuk a nyikorgó 
lépcsőt és minden olyan apróságot, ami szüksé-
ges. Szeretnénk úgy visszavárni a közönséget, 
hogy nem siránkozunk, hanem előremegyünk – 
hangsúlyozta a színidirektor.

Kijátsszák a bérletet, a tervek szerint június ele-
jén ér véget az évad. A szervezési osztályok már 
elkészítették a tervet és pontos térkép is van az 
ültetésről.

– Fontos, hogy ilyenkor is megmaradjon a kre-
atív energia és a kapcsolat a közönséggel. Nem-

csak a táncosoknak, hanem nekünk is szüksé-
günk van trenírozásra és erre a legjobbak a 
tantermi előadások. Készülünk a Padlásszínház-
ban új, kétszereplős bemutatóval.

KIVÁRNAK TAVASZIG
– November elején fejeztem be a 

2024/25-ös évadunk napi beosztá-
sát. Nekünk ennyire előre kell ter-
veznünk, ha nemzetközi szinten 
akarjuk képviselni a magyar 
táncművészetet és Győrt. Már 
februárban nekiálltunk az ősszel 

bemutatott Peer Gynt-előadásunk-
nak, hogy minden megvalósulhas-
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„Nem zárunk be, 
dolgozni, alkotni 

fogunk még 
pulzálóbban.“



son – hangsúlyozta Velekei László, a Győri Balett 
igazgatója. – Idén rekordmennyiségű, negyveny-
nyolc előadásunk volt. December végéig kijátsz-
szuk a színház nagyszínpadán a Peer Gynt-előadá- 
sokat és a gyermekdarabokat is. A ka-  
maraprogramban bemutattuk az Antigonét, az 
Egy lépéssel közelebb estünket és a Ne bánts!-ot 
is a Kisfaludy Teremben. Valamint két bérleten kí-
vüli előadásunk is volt, az Anna Karenina és a 
GisL – tudtuk meg a balettigazgatótól

A Győri Balett is erősen racionalizálta működé-
sét, figyelve arra, hogy ebből december 31-ig ne 
vegyen észre semmit a közönség.

– Januártól nem tudjuk lekövetni az energia-
szektor változásait, és egy kicsit vissza kell lép-
nünk. A pandémiás időszakot kihúztuk az Árpád 
úti balettstúdióban, de mostanra olyan magas lett 
a rezsiköltsége, hogy nem tudunk tovább ott pró-
bálni, mert már nem lenne fenntartható a működ-
tetése. Kocsis Rozi és Fűke Géza is felajánlotta a 
saját játszóterét, de sajnos a társulatnak, főleg a 
Peer Gynt-előadáshoz kicsik ezek a terek. Nem 
szerettünk volna olyan kompromisszumokat hoz-
ni, ami az előadás élményéből vesz el. Bakos-Kiss 
Gábor pedig abban segített, hogy a színház zárva-
tartása alatt temperált hőmérséklet mel-
lett próbálhatunk a Kisfaludy Teremben. 
Ez fontos mentőöv nekünk, azonban 15 
és 18 fok munka közben nem 
egészséges egy táncosnak, 
így a munkaidőnket nyolc órá-
ról négyre csökkentettük. A 
táncosok egészsége a leg-
fontosabb, és ezen sem-

mi sem emelkedhet felül – mondta Velekei Lász-
ló, aki jól emlékszik a 25 évvel ezelőtti kezdetekre, 
amikor a színház maximális üzemhőmérsékleten 
működött, mégis kapkodták mamuszban a lábai-
kat a táncosok, olyan hideg volt a próbateremben.

– Hálásak vagyunk az intézményvezetőknek, 
hiszen kiálltak mellettünk és keresték a lehetősé-
geket, de most a ritmus nem úgy jött ki. Az idei 
repertoár nem tud alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez, ezért inkább kivárunk. Fáj, hogy 
Győrtől egy időre búcsúznunk kell, de addig is ti-
zenhat vendégfelkérésnek teszünk eleget. Az éva-
dunkat helyszínekre terveztük, a Peer Gynt-öt 
csak Győrben szeretnénk játszani, hogy idecsalo-
gassuk a közönséget. A munka nem áll meg, hi-
szen közös projektjeink is vannak, amik máshol 
láthatók, illetve az évek óta repertoáron lévő da-
rabjaink utazó előadások lettek. És nem feledkez-
hetünk meg azokról a produkciókról sem, amik 
kifejezetten egy konkrét felkérésre készülnek.  
Áprilistól visszatérünk, és bízunk benne, hogy is-
mét a megszokott módon találkozhatunk a kö-
zönséggel – emelte ki Velekei László, aki szerint 
az életben maradás a cél. Ígérik, a győriek nem 
maradnak le egy előadásról sem, mindent bepó-
tolnak.
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OUTSOURCING HÁROMFÉLEKÉPPEN
A SERCO Informatika Zrt.-nél tisztában va-

gyunk azzal, hogy az IT-outsourcing kapcsán min-
denekelőtt vezetői szemléletváltásra van szük-
ség. Nézőpontot váltani pedig nem egyszerű 
feladat, és nem is sikerülhet egyik napról a másik-
ra. Szerencsére azonban az IT-kiszervezés is mű-
ködhet fokozatosan, így azok is bátran belefog-
hatnak, akikben még vannak kétségek, akik 
először inkább csak ízlelgetni szeretnék a folya-
matot, ezt a fajta működést.

A kiszervezés három szinten valósulhat meg: a 
legalapvetőbb fokozat az outtasking, amikor csak 
egy feladatot szerveznek ki külső, szakértő cég-
nek. A második szint az, amikor egy komplett te-
vékenységi kört szerveznek ki, mondjuk a mérnö-
ki (L2) vagy a szakértői (L3) munkát. Ez azért 
lehet előnyös, mert a meglévő belsős informati-
kuscsapat így a cégspecifikus kérdésekre fóku-
szálhat, a külsős szakértőket pedig csak komoly 
fennakadás esetén kell igénybe venni.  A feladat-
kör-alapú outsourcing lehetővé teszi, hogy min-
denből csak annyit vegyünk, amennyire valóban 
szükségünk van.

Az IT-outsourcing harmadik, legmagasabb 
szintje az, amikor a teljes üzemeltetést kiszerve-
zik. Ilyenkor csak egy központi vezetőinformati-

kus vagy koordinációs csapat marad a cégen be-
lül, aki a menedzsmenttel, az alvállalkozókkal és a 
szoftverfejlesztőkkel kommunikál.  

Van egy paradigma: az a probléma, amit nem 
lehet távolról megoldani, valójában nem is infor-
matikai probléma. A hálózatok és az internet ko-
rában nincs olyan IT-kihívás, amit ne lehetne távol-
ról is orvosolni. Persze ez eléggé sarkított, hiszen 
a hardveres hibák egy részének javításához sok 
esetben személyes jelenlét kell, nagy százalékban 
azonban igaz az állítás. Ha tehát a cégvezető el 
tudja fogadni, hogy egy IT-s távolról, sőt, kívülről is 
tud hatékonyan dolgozni és képes a versenyké-
pesség malmára hajtani a vizet, akkor a fejlődés 
kapuja kinyílik és a határ a csillagos ég.

A SERCO az IT-outsourcingon túl az IT-szolgál-
tatások széles palettáját kínálja. Fordulhat hoz-
zánk IT-üzemeltetési kérdésekkel, a home office 
kialakításával kapcsolatban, virtualizációs felada-
tokkal, rendszer- és hálózattervezéssel, felhő ala-
pú szolgáltatások kiépítésével, rendszergazda- 
szolgáltatásokkal és kiberbiztonsági kérdésekkel 
is. Nálunk minden területen felkészült szakértőket 
és pontos válaszokat talál.

További részletek: www.serco.hu

Partnerek vagyunk 
az IT-kiszervezésben

Az IT-outsourcing egy kiváló lehetőség a cégek számára, ha fejleszteni, 
fejlődni szeretnének. Temérdek előnnyel bír, és ha jókor, jó helyen vezetik be, 

akkor úgy képes növelni a hatékonyságot, hogy közben hozzájárul a költségek 
csökkentéséhez. Mi kell ahhoz, hogy egy cég az IT-kiszervezés mellett 

döntsön? Ismerjen meg néhány igazán ütős érvet!
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– Hogyan lett kosárlabdázó? Miért ennél a 
sportnál kötött ki?

– Érdekes a sztori, mert bevallom, én magam 
labdarúgó szerettem volna lenni, de amikor a 
sportiskolánkban kiválasztó volt, Szalay Ferenc, 
aki egyébként most a magyar kosárlabda-szövet-
ség elnöke, kiválasztott a kosárlabdára, és végül 
annyira megtetszett, hogy ott is maradtam.

– Nem volt rossz döntés, hiszen sikeres volt já-
tékosként a Szolnokkal.

– Valóban nem volt az, ráadásul nagyon szeret-
tem is a szolnoki csapatot már gyerekként is. Tíz-
éves korom körül, amikor egyébként a kiválasztás 
is megtörtént, megfertőződtem a sportággal, fana-
tikus szurkolója voltam az Olajnak, mely már na-
gyon vágyott egy újabb bajnoki címre. Először 

Edzőként is csúcsra tör

Nyártól Cziczás László vezeti a SERCO UNI Győr NB I-es női 
csapatának szakmai munkáját. Az új tréner játékosként is 
sikeres pályafutást tudhat maga mögött, és már edzőként 

is több szép sikert ért el. Vele beszélgettünk eddigi 
pályafutásáról, győri szerepvállalásáról és várakozásairól.
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1991-ben lett aranyérmes, majd sokáig nem jött 
össze a hőn áhított siker. Hatalmas élmény volt, 
hogy a második bajnokságnak tevékeny részese 
lehettem. Persze addig végig kellett járnom a sza-
márlétrát. Egy évet ráadásul még kölcsönben ját-
szottam, de amúgy végig a szolnokiakat erősítet-
tem, csak a pályafutásom végén igazoltam 
át másik csapatba.

– Olyannyira főszereplő volt a 
második arany megszerzésében 
(ez 2007-ben volt – a szerk.), 
hogy csapatkapitányként emel-
hette magasra a serleget. Milyen 
érzés volt, hogy mindenki a csa-
patot, a játékosokat ünnepelte?

– Óriási, elmondhatatlan, amit ak-
kor éreztem. Valóban több ezren voltak a 
lelátón, valamennyien kiéhezve az újabb trófeá-
ra, és bár gyanítom, mindenki nagyon boldog 
volt akkor, nálam boldogabb senki nem volt 
azokban a pillanatokban.

– Játékos-pályafutása után edzőként kezdett 
dolgozni, első nagy állomása Cegléd volt, ahol 
nem várt eredményeket ért el. Ezek közül melyi-
ket emelné ki?

– Az egész munkásságomra büszke vagyok, 
sok szép emlékem van onnan. Talán nem túlzás 

az állítás, hogy a kicsit lesajnált csapattal felkerül-
tünk az európai térképre. Öt éve a Magyar Kupá-
ban ezüst-, a bajnokságban pedig bronzérmesek 
lettünk, ezekre az eredményekre senki sem szá-
mított tőlünk, de sorra szereztük a nagyobbnál 
nagyobb skalpokat. Szép időszak volt ez az éle-

temben.

– Időközben az utánpótlás-válo-
gatottaknál is elkezdett dolgozni, 
illetve bekerült a felnőttválogatott 
szakmai stábjába. Mit tanult, 
profitált ezekből a munkákból?

– Természetesen nagyon so-
kat. A legnehezebb dolguk egyéb-

ként a fiatal játékosoknak van, az 
utánpótlásból a felnőttbe átkerülni bo-

nyolult, összetett feladat, mentálisan kell 
késznek lenniük ezeknek a gyerekeknek. A saját 
korosztályba könnyebb bekerülni, a felnőttben 
már nagyobb a merítés, hiszen nem két évjáratból 
lehet csak válogatni. Arra büszke vagyok, hogy 
egyre többen vannak már az élvonalban, sőt, a vá-
logatottban is azok a játékosok, akikkel az után-
pótlás-válogatottban dolgoztam. Nagyon jó sze-
mélyiségű játékosokat ismertem meg, akikkel 
mai napig jó viszonyt ápolok. Szóval az emberi 
kapcsolatokat emelném ki ebből a munkából.

– Azért az eredményekre sem lehetett panasz…

A S C A S D C

„Öt éve a Magyar 
Kupában ezüst-, 

a bajnokságban pedig 
bronzérmesek lettünk.“
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– Valóban nem, hiszen az U19-cel bronzérme-
sek lettünk a vb-n, magyar csapat még sosem ért 
el ilyen eredményt előtte. Csak Ausztrália és az 
Egyesült Államok válogatottja előzött meg ben-
nünket, vagyis akkor mi lettünk a legjobb európai 
együttes.

– Mennyire lepte meg a győri felkérés? Nehéz 
volt a döntés?

– Nem volt könnyű, ezt be kell vallanom. A leg-
nagyobb kérdőjel az volt, hogy a családommal 
Újszilváson élünk, ami kétszáz kilométerre van 
Győrtől. Így azért sok áldozattal is jár, mert a fele-
ségemmel, kislányommal kevesebbet tudok 
együtt lenni. Sokat rágódtam, mielőtt elhatároz-
tam, hogy belevágok ebbe a nem mindennapi ka-
landba. Komoly feladat ez, Győrben nagyon éles-
nek kell lenni, hogy meg tudja vetni a lábát az 
ember.
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– A csapat eddig nagyon jól szerepel a szezon-
ban. Mi a cél, meddig juthat az együttes?

– Komplikált kérdés, de a fő cél egyértelműen 
az, hogy visszaverekedjük magunkat a legjobbak 
közé. Rendkívül kiegyenlített azonban a mezőny, a 
három euroligás csapat mellett további két-há-
rom együttes is hasonló szinten van. Ennek elle-
nére is újra a négy közé szeretnénk jutni. Az Euró-
pa-kupában is szeretnénk továbbjutni a 
csoportból. A Magyar Kupa egy más tészta, ott 
sok mindentől függ, hogyan szerepelünk. Az ered-
ményesség mellett, amit még fontosnak tartok, 
hogy a csapaton látszódjon, ez egy egymásért 
tűzbe menő, utolsó leheletig csúszni-mászni tudó 

együttes. Egyik napról a másikra nem alakul ez ki, 
de azon dolgozunk a felkészülés kezdete óta, 
hogy mikorra igazán kell, összeálljon a csapat.

– Hosszú a szezon, sok a feladat, a meccs, de ha 
van egy kis szabadideje, azt mivel szereti tölteni?

– Az említett okok miatt elsősorban a csalá-
dommal szeretek lenni, illetve a barátokkal is ösz-
szejövünk alkalmanként. A kedvenc hobbim pedig 
a tenisz és a vadászat. A legszívesebben vaddisz-
nóra vadászom.



Győri fejlesztésű rendszert használnak több 
sportágban is az utánpótlásképzésben, illetve 
óvodai tornaórán, iskolai testnevelésórákon. Az 
eszköz a gyors döntéshozáshoz, az egyéni és 
csoportos taktikai elemek fejlesztéséhez, poszt-
specifikus képzéshez nyújt segítséget.

De mi is pontosan a Nimbolo?
A Nimbolo korszerű, innovatív rend-

szer, amelyet hazai szakemberek fej-
lesztenek testnevelésórai környe-
zetben és sportágspecifikus 
foglalkozásokon való használat-
ra. A Nimbolo kiváló a pozitív 
motivációs környezet kialakítá-
sára, fejleszti a kognitív képessé-
geket, javítja a tanulási készséget. 

Motorikus és kognitív szempontból 
mintázni tudja a játék közben létrejövő 
szituációkat, fejleszti a transzverziális készsége-
ket. A képzés során kiemelten fontos, hogy a dön-
tés és reakció a lehető leggyorsabb legyen. Ezen-
felül a jó döntések számának is minél nagyobb 
mértékűnek kell lennie, ami nagyon komoly kon-
centrációt igényel a játékosoktól – foglalták ösz-
sze a Nimbolo megálmodói a rendszer  
működését.

A Nimbolót kiemeli a többi fényjelzéssel mani-
puláló eszköz közül, hogy alkalmas a játékosok 
megkülönböztetésére, valamint csapatba szerve-
zésére, játék közbeni variálására, illetve a felhasz-
nálók igényére szabott felmérések elvégzésére.

Az eszközt az UNI Győr Nemzeti Kosárlabda 
Akadémia rendszeresen használja. A ta-

pasztalatokról Gálos László szakmai 
igazgató számolt be.

„A kosárlabda a szabályai, a pá-
lya méretéhez viszonyított játéko-
sok száma miatt speciális. Elő-
ször is a játék során 
folyamatosan időkényszerben 
játszanak a sportolók, hiszen 

van három, öt, nyolc, tizennégy és 
huszonnégy másodperces szabály 

is. Ezenfelül a játéktér méretéhez ké-
pest a legtöbb játékos vesz részt a játék-

ban. A játék gyorsasága és a kis játéktér miatt 
kiemelten fontos a gyors döntéshozatal. A játék 

Egyre nagyobb teret hódít 
a Nimbolo
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„Korszerű, innovatív 
rendszer, amelyet hazai 

szakemberek fejlesztenek 
testnevelésórai környezetben 

és sportágspecifikus 
foglalkozásokon való 

használatra.“
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közbeni kommunikáció jelentősége is felértékelő-
dik, amire a gyerekeket képezni kell, a Nimbolo 
rendszer automatizmusai ezt jól támogatják. A 
képzés során sokat »szenvedünk« azzal, hogy a 
sportolók a labdát nézik labdavezetés közben, 
ami lehetetlenné teszi a jó döntések megho-
zatalát. Alkalmaztunk erre speciális 
szemüveget, az edzők által mutatott 
számokat, alkalmazunk ügyesség-
fejlesztést teniszlabda-kosárlab-
da kombóval. Ezekkel is lehet 
eredményeket elérni, de a Nim-
bolo használata áttörést jelen-
tett a gyerekek fejlesztésében. A 
képzés számtalan szegmensé-
ben lehet használni segédeszköz-
ként. Az egyéni technika fejlesztésétől 
a több ember kapcsolatán át az öt az öt 
elleni játékig. Az edzőnek egyik kiemelt feladata, 
hogy kitalálja a játékosok számára azt a kénysze-
rítő eszközt, aminek segítségével helyes végrehaj-
tást várhatunk. A kezdő kollégák számára előre 
elkészített feladatok nyújthatnak segítséget, míg 
a kreatív szakemberek újabb és újabb ötlettel bő-
víthetik a már meglévő feladatsort. A csapatrész 
és csapatszintű feladatok végrehajtásában a jel-
zőtrikók használatával újabb kapuk nyílnak meg 
a modern képzés felé. Az edzéseken komoly fi-
gyelmet igényel az edzőtől, hogy a játé-
kosok cseréjére figyeljen a különböző 
játékok során, ezt ki tudja váltani a 
Nimbolo. Fontos, hogy lehetősé-
get biztosít különféle felszerelt-
ségű termekben tartandó foglal-
kozásokra, a két palánktól a 
négy- és hatpalánkos ter-

mekre. A Nimbolo rendszertelen használata ese-
tén húsz-huszonöt perc után teljesen lefáradnak 
a sportolók. A rendszeres használat esetén már a 
hatvanperces koncentráció fenntartása is elérhe-
tő, ami a mérkőzés negyven percéhez nagyon jól 

illeszkedik. Az eszköz lehetővé teszi, hogy 
minden korosztályban és különböző tí-

pusú edzéseken bevethető legyen. 
Végül de nem utolsósorban, a mai 

gyerekek a technika legújabb vív-
mányain nevelkednek, a Nimbo-
lóval látványosabbá és izgalma-
s a b b á  t e h e t j ü k  a 
foglalkozásainkat” – mondta Gá-

los László.

Kun Attila, az Audi-ETO kézilab-
da-akadémiájának szakmai igazgatója is 

elégedett a Nimbolóval.



„Számos sportágban a sikeresség egyik kulcsa 
a sportoló döntéshozatalának eredményessége. 
Ez hangsúlyozottan igaz a nyílt mozgáskészségű 
sportágakra, így a labdajátékokra és a küzdőspor-
tokra. A Nimbolót az edzéseken és a felkészülés 
minden elemében nagyon innovatívan tudjuk hasz-
nálni, ugyanis a bemelegítő játékoknál az eszköz 
felkészíti a játékosokat a figyelem koncentráltsá-
gára, ezt pedig már csak fenn kell tartani az edzés 
fő részében. A cselezési technikák gyakorlásánál a 
választási lehetőségeket nagyon jól tudjuk model-
lezni az eszköz bevonásával, a lövéseknél pedig a 
kapu különböző pontjaira tudjuk emelni a játéko-
sok figyelmét. A taktikai döntéshozatali szituációk-
ban a Nimbolo segítségével kívülről tudunk segíte-
ni, jó döntést hozni. Az egymás elleni játékok során 
a csapatok összetételét és a cserék játékba állását 
az eszköz irányítja, ennek köszönhetően fokozott 
figyelemkoncentráció érzékelhető. Véleményem 
szerint nagyon sok lehetőség rejlik még a Nimboló-
ban a kognitív képességek fejlesztésére a kézilab-
dában” – vélekedett a kézilabda-szakember.

A labdarúgásban is használják a Nimbolót, 
mely a döntések minőségének és gyorsaságának 
fejlesztését célozza meg, mindemellett a korábbi 
edzésmódszerek, edzésfeladatok adaptálására, 
modernizálására is kiválóan alkalmas. Az eszköz 
megköveteli a játékostól a fej folyamatos emelé-
sét és a tájékozódást, csapatjátékban való alkal-
mazása esetén az állandó kommunikációt. 
Egyenlő terhelést, mérési eredményeket biztosít. 
Lehetővé teszi, hogy az edző jobban tudjon kon-
centrálni a feladatok, technikai és taktikai elemek, 
játékszituációk végrehajtásának megfigyelésére, 
elemzésére.

A Nimbolót nemcsak a sportban, hanem egyre 
több óvodai foglalkozáson és általános iskolai 
testnevelésórán ismerhetik és szerethetik meg a 
gyerekek, amellyel fejlődik a tanulási készségük.  
A legújabb követelményeknek való megfelelés el-
engedhetetlenné teszi olyan módszertani eszkö-
zök alkalmazását, amelyek alkalmazkodnak a kor 
igényeihez.

A Nimbolo segítséget nyújt a pozitív játékél-
mény megszerzésében. Használatával egy idő-
ben minden tanuló egyszerre lehet aktív a korosz-
tályra jellemző gyakorlatok során. Növeli az 
anticipációs és tájékozódási képességet.

A testnevelésórákon az eszköz használatával 
fenn lehet tartani a gyerekek érdeklődését, önálló-
ságra sarkall, mindemellett fejlődőképesnek gon-
dolhatják magukat a tanulók. A játékos gyakorla-
tokat az óvodások, valamint 1–4. és 5–8. 
osztályosok számára dolgozták ki, ezenfelül lehet 
versenyeket szervezni, illetve különböző felméré-
seket elvégezni vele.
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Újabb babával bővült a győri kosárlabdacsalád. 
Nem sokkal a megjelenésünk előtt született meg a 
SERCO UNI Győr női csapata fizikoterapeutájának, 
Burdi Szabolcsnak és korábbi játékosának, Mansa-
ré Mantynak a kislánya. Magazinunknak az ifjú 
szülők beszéltek a megismerkedésükről, egy sú-
lyos balesetről, a szülői szerepre való felkészülé-
sükről, illetve arról is, mennyiben lesz más ez a ka-
rácsony számukra.

„Kilenc éve nyáron Kazanyban voltunk az Uni-
versiadén, és az edzőtábor alatt ismerkedtünk meg. 
Akkor már tudott volt, hogy Győrben folytatom a pá-
lyafutásomat, így valahol adta magát, hogy Szabival 
többet beszélgessek, hiszen ő már évek óta a klub-
nál dolgozott” – kezdte Manty.

„A szimpátia tulajdonképpen már akkor kiala-
kult köztünk, és aztán már a győri felkészülés 
alatt szintet léptünk a kapcsolatunkban” – vette át 
a szót Szabi.

Már friss pár voltak Mantyék, mikor jött a 2013. 
szeptember 7-i buszbaleset Vitnyéd határában. Mint 
ismeretes, a győri női kosarasok Sopronba tartottak 
edzőmérkőzésre, mikor a csapatot szállító busz bal-
esetet szenvedett. Fűzy Ákos vezetőedző és Tapodi 
Péter klubigazgató életét vesztette a tragédiában, és 

Szabi is súlyos sérülésekkel került a szombathelyi 
kórházba, ahol mellkasműtétet végeztek rajta, ami 
után napokig mesterséges kómában volt. Manty 
könnyebb sérülésekkel megúszta, de izgulhatott 
Szabiért, aki szerencsére felgyógyult.

„Én semmire nem emlékszem, csak amiket elme-
séltek nekem. Állítólag a szüleimnek a műtét után 
azt mondták, harminc százalék esélyem van a fel-
épülésre, de hála istennek, teljesen rendben vagyok. 
Lelkileg sem okozott ez akkora traumát. Tudok erről 
beszélni, de talán azért, mert igazából semmilyen 
emlékem nincs” – mesélte Szabi.

„Nekem sincsenek rémálmaim, pedig én mindent 
láttam. Még segítettünk is a helyszínen. Sokunknál 
egyébként nagyon sok apróság játszott közre ab-
ban, hogy nem lett még komolyabb sérülése” – tette 
hozzá Manty, aki másfél évig játszott utána Győr-
ben, majd 2015 januárjában Szekszárdra igazolt. Ott 
négy és fél évet töltött, bajnoki döntőt játszott a tol-
naiakkal, Magyar Kupát nyert és a nemzetközi kupá-
ban is pályára léphetett.

„Ez volt az az időszak, ami azt gondolom, meg-
erősítette a kapcsolatunkat – mondta Szabi. – Anno 
szegény Fűzy Ákostól kérdezték meg, hogy mi a jó 
házasság titka, amire ő azt felelte: a kellő távolság. 

Más lesz az idei karácsony
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Volt ugyanis egy időszak, amikor Ákos felesége a 
lányaival még Pécsen lakott, ő pedig itt volt edző. 
Nos, ez a kellő távolság köztünk is megvolt.”

„Pedig az első időszakban még nem volt hetente 
két meccsünk, így több lehetőségünk volt találkozni. 
Utána viszont tényleg nem volt egyszerű a logiszti-
ka” – mesélte Manty.

„Nem vagyok egy órákig telefonálgató típus, de 
ha nem is tudtunk találkozni, azért esténként rövi-
den mindig kommunikáltunk. Ha meg meg tudtam 
tenni, akkor akár az esti edzés után is autóba ültem 
és elmentem Szekszárdra. Sosem az autópályán 
vezettem, mert az elég monoton, féltem, hogy beal-
szom, inkább a sima főúton mentem, egy idő után a 
Győr és Szekszárd közötti összes falut úgy ismer-
tem már, mint a tenyeremet” – fogalmazott Szabi.

Arra a kérdésre, hogy Manty mennyire elégedett 
a pályafutásával, így válaszolt a korábbi válogatott 
kosaras: „Sokat erről nem szeretnék mondani, lezá-
rult, vége van, most már más a fontos.”

A guineai gyökerekkel rendelkező Manty – édes-
apja az afrikai országból származik – a terhessége 
előtt egyébként edzősködött a Győri KC-nél, emellett 
matematikát tanított a Bercsényiben. Érdekesség, 
hogy korábban igazán egyik feladatot sem tudta el-
képzelni magának.

„Azt mondtam mindig is magam-
nak, hogy edző és tanár biztosan 
nem leszek, aztán mégis egy után-
pótláscsapat és az iskolában a di-
ákok mellett találtam magam – 
mesélte nevetve Manty. – Úgy 
éreztem, ehhez nekem nincs türel-
mem. Így utólag azt mondom, vala-
mennyire igazam volt, de sok jó 
pillanatot is tud adni mindkét sze-
rep. Ennek ellenére kétlem, hogy 
később visszatérek az iskolába. 
Hogy jött a matematika? Nagyon 
egyszerű, engem a magolós tár-
gyak kevésbé, inkább mindig is a 
reál tantárgyak vonzottak. A matek 
olyan, hogy csak meg kell érteni. 

Ráadásul Pesten az Eötvös József Gimnázium ma-
tematika–angol tagozatos osztályába jártam, így 
adott volt később, hogy merre tovább.”

Az elmúlt hónapokban egyébként a számítás-
technikában is elmélyült Manty. Androidos appok 
fejlesztésébe merült el, emellett a webfejlesztésben 
is képezte magát: „Az egyetemen sok infós kreditet 
gyűjtöttem, szerettem ilyen órákra járni, nagyon sok 
mindenbe beleláttam, így gondoltam, miért ne kez-
denék ezzel is valamit. Ez azért is jó, mert akár itt-
honról is tudok majd dolgozni a baba mellett.”

Közeleg a karácsony, ami egy újszülöttel nyilván 
más lesz, mint a korábbiak.

„Nem is bánom annyira – reagált a felvetésre 
Szabi, aki a felnőtt női válogatottnál is dolgozik, de a 
legutóbbi két EB-selejtezőt kihagyta gyermeke szü-
letése miatt. – Megbeszéltem Norbival (Székely 
Norbert szövetségi kapitány – a szerk.), hogy ezút-
tal nem mennék el. Természetesen abszolút megér-
tette, és támogatott ebben ő is. Februárban viszont 
már újra ott leszek a lányok mellett. Ami a karácso-
nyi időszakot illeti, valóban más lesz, mint a korábbi-
ak. Eddig jobbára utazásokkal telt, hiszen Manty 
családja Budapesten él. Most viszont maradunk 
otthon, sárási házunkba várjuk azokat, akik szeret-
nének meglátogatni bennünket akár a karácsony 
apropójából, akár a kislányunk miatt. Nem taga-
dom, nekem most jól fog esni egy kis nyugalom. 

Szerencsére meccs most nincs a két 
ünnep között, edzés ugyan lesz, 
de ez szerencsére nem ugyan-
az.”

„A figyelem egyébként megosz-
lik, hiszen most nagyon rövid idő 

alatt három unokával gyarapodott 
Szabiék családja és az enyém. Ettől 
függetlenül azért számítunk a ven-
dégekre” – mondta végezetül 
Manty.
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Egy jó kis ajándék karácsonyra, ez a cím, és 
ennek is fog megfelelni a cikk. Előtte viszont úgy 
gondolom, egy kis filozofálgatás erről az egész 
decembert átölelő világszintű ünnepről nem árt. 
Nem azért, mert kioktatni szeretnék, hanem 
mert egyre inkább azt veszem észre, hogy az 
emberek kifejezetten tehernek 
tekintik ezt az időszakot. Miért 
is van ez? A válasz legalább 
annyira bonyolult, hogy köny-
vet lehetne írni róla.

Az én perspektívám sze-
rint ennek mégis egyszerűbb 
oka van. Egy évben egyszer 
ilyenkor van, hogy emberek 
megpróbálnak szeretni. De mi 
is a szeretet? A vallások meg-
egyeznek abban, hogy a szere-
tet feltétele az önzetlenség. 
Itt talán már kezdünk kapis-
kálni a lényeg felé is. A ka-
rácsony a szeretet ünne-
pe, és ebből az adódik, hogy 
mindenkinek önzetlennek 
kell lennie egy önző világ-
ban.

Nem vagyok pesszimista 
a világgal kapcsolatban, van bennem egy egész-
séges naivitás, ami hisz abban, hogy többre is ké-
pes az ember. Viszont a világ berendezkedése 
egyértelműen az egyéni érdekeken és nagyvilági 
dolgokon alapul, talán jobban, mint bármikor 
máskor a történelem során.

Közösségi médiákon adjuk el dalolva az életün-
ket, hogy figyeljenek ránk. Egyetemválasztás előtt 
nem azt mérlegelik a fiatalok, hogy mit szeretné-
nek csinálni, hanem hogy mi ad egzisztenciát job-
ban. Ha valaki – mint például én – művészi pályára 
orientálódik, a válasz erre nem az, hogy hajrá, és 
mindent bele, hanem hogy ez nem fizet jól.

Sajnos mindannyian szenvedünk abban a mo-
csárban, melybe a média és a politika belesüppesz-

tett minket. Ez az önzőség. Keressük 
a jobbat, a szebbet, az értékeseb-

bet, de csak magunk szá-
mára. A politikai plakátok 
is a Te szócskát használ-
ják már, pedig meg lehet 

nézni, hogy 100 éve mond-
juk, a Mi és Ti jelzők voltak raj-

tuk. Az, hogy más mit szeretne, 
az aligha ér már valamit nekünk, 
vagy ha igen, akkor is csak a vi-
szonzást várjuk fejben. Így 

élünk mi, és amikor eljön a kará-
csony, erről kell lemondanunk. Tü-
relmetlenül várunk a bevásárló-
központokban, ajándékokkal a 

kezünkben, és arra gondolunk, 
hogy milyen rossz már nekünk. Fel 

sem merül a fejünkben, hogy esetleg ezzel 
később örömet szerzünk szeretteinknek.

Amikor eljön az a bizonyos 24-e, már nem is 
azt várjuk feltétlen, hogy együtt legyünk a csalá-
dunkkal, hanem hogy végre nem kell dolgozni/
suliba menni. 
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Egy jó kis ajándék karácsonyra



Karácsonykor rászorulunk arra, hogy szeres-
sünk, hogy időt szánjunk a fontos emberekre az 
életünkben. Ez egy tehernek érződik, és tényleg 
valamennyire az is. Szép dolog szeretni, de nem 
könnyű. Kérdezzünk meg bármilyen házas em-
bert vagy szülőt. Nem egyszerű, de mégis fontos, 
és a fontos dolgokért meg kell küzdeni. Ez is egy 
bizonyos szinten önzőség, mert azért szeretünk, 
hogy minket is szeressenek. Viszont itt legalább 
mindkét oldal számára gyümölcsözőbb az egész. 

Szánjunk tehát időt arra, hogy elmenjünk aján-
dékokért, hogy a családunkkal együtt étkezzünk 
és a szerelmünkkel megnézzünk takaró alatt egy 
filmet. Nemcsak boldogabbak, de jobbak is le-
szünk tőle. 

Ne tehernek meg pénzkidobásnak tekintsük az 
évnek ezen szakát, hanem lehetőségnek. Lehető-
ségnek a jobb élethez. Ha meg lehet, akkor szil-
veszterkor ne igyuk le magunkat annyira, hogy el 

felejtsük ezt, hanem próbáljunk karácsony után is 
ebben élni. Nem mindig fog sikerülni, nem mindig 
lesz könnyű, de egy próbát megér.

Karácsonykor viszont az ne legyen kérdés, 
hogy szeressünk-e, mert ez a feladatunk. Ez az 
ünnep mind közül a legnemesebb. A legszebb 
üzenetet hordozza, amit persze már a média no-
vemberben is annyira túlzásba tol, hogy nem vé-
letlen válik egy idő után irritálóvá, ettől mégis te-
kintsünk el.

Ez az egyik legjobb dolog, amit ember kitalált. 
Egy gyönyörű dolog. Mi tesszük gyönyörűvé, ha 
akarjuk – ezt nem győzöm hangsúlyozni. Na de 
most jöjjön az a bizonyos ajándék. Bizonyára kita-
láltátok, hogy ez a szöveg az. Ajándékká viszont 
akkor válik, ha meg is fogadjuk. Ezzel szeretnék 
őszintén boldog, szeretettel teli, igaz karácsonyt, 
és ebben a mentalitásban teli boldog új évet kí-
vánni mindenkinek.
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