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Elnöki köszöntő

Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem mindig nehézséget 
okozott egy ilyen kiadvány köszöntőjébe belefogni. Általában húzom -
halasztom a kezdést, egészen addig amíg valami általam „zseniális-
nak” hitt ötlet be nem ugrik. Olyan, ami köré fel lehet építeni az írás 
vázát. Olvasgatva a készülő interjúkat, látva sok-sok immáron sport-
történelemnek számító eseményt, azon gondolkoztam, hogy valami-
lyen ütős hasonlatot kellene találnom, ami illeszkedik Sportkörünk 
tisztes korához! 

Ekkor ugrott be egy humoros párhuzam: Egyidősek vagyunk a 
II. világháború után elsőnek veretett forinntal, csak mi sokkal 
stabilabbak...

Miért is gondolom ezt? Azért, mert mi az igazi emberi értékekre 
építhetünk: kitartás, sportszerűség, barátság, összetartás és még sok-
sok csodás fogalom rajzolódik ki a 163. oldalon látható közösen alko-
tott Szótérképünkön is. Ez a hálózat az, ami a legtöbbünk munka-
helyét adó áramszolgáltató vezetékeinél is szorosabbra tudja fűzni 
tagjaink kapcsolatát.

Egy közösség igazi erejét azok az emberek adják, akik, mint egy élő 
organizmus sejtjei egymást támogatva, összekapaszkodva alkotják 
meg az állandóan változó, a körülményekhez igazodó egyesületet.

75 év: Gyönyörű szép kor! Hihetetlen mi minden történt ez idő 
alatt: az űrbe jutott majd Holdra szállt az emberiség. Az informa-
tika felrobbantotta a mindennapjainkat: megszületett az internet, 
a mozgóképi, fotó és digitális írásos információ áradat szinte fel- 
dolgoztatatlanul áramlik felénk. Itt a mi kis közép-európai lakó-
helyünkön alapvetően béke honol, bár hatalmas változásokon ment 
keresztül a minket körülvevő környezet is…

Mindezen hullámokon, mint egy erős hajó, időnként viharokat is 
túlélve létezik, működik sportkörünk. Ezzel a mostani kiadvánnyal 
egyrészt tisztelegni szeretnénk elődeink, alapítók előtt. Azaz kife-
jezni azon alapvető, értékteremtő érzéseinket, amire épülhet egy 



generáció jövője. Amelyet csak tartós, magas színvonalú teljesítmény-
nyel lehet kivívni, és benne van minimum két ember kapcsolata. 
Célként tűztük ki azt is, hogy inspiráljuk tagjainkat. Azaz olyan hatást 
akarunk elérni, hogy ezáltal magasabb színvonalon, akár művészi 
önkifejezés szintjén kezdjenek el működni. S nem titkolt vágyunk 
az is, hogy kedvet csináljunk olyan kollégáinknak, akik jelenleg még 
nem tartoznak tagjaink közé. SZERETETTEL VÁRJUK ŐKET is az 
eseményeinken! 

Másrészt szeretnénk bemutatni a jelenkori erősségeinket és bizal-
mat, kitartást nyerni ahhoz, hogy az elkö-
vetkező években egy nyugodt kikötőbe 
hajózzunk egy állandó otthont teremtve 
a sportolóink, tagjaink számára. Hisz jól 
tudjuk, az erős gyökérzettel rendelkező 
fa is tovább él. 

Albert Zoltán
Győri Elektromos VSK elnöke



A Tromos története

Korai évek

A győri áramszolgáltató jogelődeinél szervezett sporttevékenység 
1945 előtt nem volt. Csupán baráti társaságok kirándulásai jelezték a 
mozgás és a kollektív összetartozás igényét, mely az ember alapvető 
tulajdonságainak egyike és egyben a fizikai, de a szellemi frissesség 
fenntartásának, összhangjának fontos eszköze.

Győrött az egyetlen, a múló 
időt bizonyító elsárgult kis 
füzet az, mely eredeti ál-
lapotában megmaradva 
tanúskodik arról, hogy 1946-
ban megalakult az „Országos 
Villamos Művek Rt. Sport és 
Társaskör” (OVIRT) a győri 
területen. Ez a kis füzet az 
új sportegyesület alapszabá-
lyait tartalmazta.
Néhány fontosabb részt azért 
érdemes idézni a szabályzat-
ból, mert kiválóan példázza 
a jó gondolatok időállóságát: 
„az egyesület célja:
lehetőséget adni tagjainak, 
hogy a sport több ágában 
működhessenek, valamint
magukat kulturális vonatko-
zásában is tovább képez-
hessék.
A cél elérésének eszközei: 
az egyesület saját kebelében
a különböző sportágak ű-
zésére sportszakosztályokat, 
vidé    ken alosztályokat alakít 
(labdarúgás, asztalitenisz, 



evezős, tenisz, kugli, turista és később röplabda), valamint helyi-
ségeket tart fenn, könyvtárat és kultúr szakosztályt létesít a tagok szel-
lemi továbbképzésének céljából. Az egyesület jövedelmei: tagdíjak, 
versenyek, mulatságok bevételei, adományok, segélyek. Az egyesület 
szervezeti összetétele: három díszelnök, egy elnök, két alelnök, egy 
titkár és a szakosztályok vezetői.”

Az ország még ekkor a háború okozta sebeket gyógyította, de a 
sportolás iránti vágy gyakorlati tettekre sarkallta a részvénytársaság
fiatalságát is. A feladat rendkívül nehéz volt, hisz a régi vásártéren 
szinte a semmiből kellett sportolásra alkalmas területet kialakítani, 
betonkorlátokat bontani, bozótot irtani, de a munka okozta fáradtság 
eltörpült a szórakozás, a sport öröme mellett. A saját sporttelep 
reménye szinte szárnyakat adott mindenkinek. Munkaidő befe-
jeztével korra és nemre való tekintet nélkül sokan vonultak ki a 
„vásártérre” és szinte hihetetlen, de egy hét alatt játékra alkalmassá 
tették a területet.

Az akkori sportvezetés előrelátását dicsére, hogy a Rába parton 
egy romos, kiégett csónakházat vásároltak meg, melyből nagyrészt 
társadalmi munkával korszerű csónakházat sikerült kialakítani. 
Nagy feltűnést keltettek az OVIRT STK feliratú egy- és kétpárevezős 
csónakok, túrakajakok a győri vizeken, vannak még elvétve élő tanúi. 



Napokra, sőt hetekre előre kellett az igénylést leadni használatukra. 
Mindenki sajátjaként ápolta, óvta a csónakokat. 

A versenysporton kívül aktív tömegsport élet is folyt a sportkörben. 
A mai oszloptároló helyén a tömegsport atlétikai számának gyakorlati
művelésére alkalmas távolugró, magasugró és különböző dobó- és 
futószámok lebonyolítására alkalmas területet alakítottak ki.

Ez egy nagy család volt akkor, hisz a sportolás után is együtt 
szórakoztak, örültek egymás sikereinek. A szó igazi értelmében vett 
klubélet alakult ki, ami a bálok és különböző műsoros rendezvények 
formájába csúcsosodott ki. Mivel igény volt a röplabda szakosztály 
felállítására, a belterületi teniszpályán röplabdapályát alakítottak ki. 
Megalakult a férfi és női röplabda szakosztály és mindkettő a megyei 
bajnokságban szerepelt.

A sportkör megalapításával egy időben hozták létre a Verseny és 
Túraszakosztályt, 80-100 fővel. Ők szervezték a megyei természet-
barát találkozókat, mert a legrátermettebb és legszenvedélyesebb 
túrázók az Elektromos Rt. sportkörében voltak. Az Elektromos Rt. 
szakosztályán kívül a Cipőgyárnak és a Latexnek voltak turistái, akik 
a megye turisztikai tevékenységében meghatározó szerepet játszottak.
E szakosztály már 1951-ben részt vett az első, Egerben rendezett 
Villamos-energiaipari turista találkozón.

Rendszerváltás előtt

Egyesületünk a Győri Elektromos Vasas Sportkör 1946-ban alakult. 
A II. világháború újjáépítésében, a békés élet normális kerékvágás-
ba való visszatérésének jelentős helyszíne volt a különböző ipará-
gak keretein belül szerveződött egyesületek, sport klubok. A nagy 
szocialista cégek hátterével komoly létesítmény beruházások is 
megindulhattak. A létesítményekben a dolgozókból szerveződött 
szakosztályok kezdték meg munkájukat. Már az 50-es, 60-as években 
sikeres labdarúgó szakosztály adott lehetőséget a munkaidő utáni, 
szabadidős, rekreációs tevékenységeknek.



Az Édász Rt. területén a sportolási lehetőségek elsősorban a győri 
vállalati központban kiemelkedőek. Mindez azonban nem elég, 
szükség van a sportoláshoz elengedhetetlen szabadidő meg-
szervezésére és a sportolási kedvre. A kocogáshoz, sétáláshoz nem 
kell sporttelep és játékszer, de akaratra annál inkább szükség van. 
Példa erre a hatvanas évek nagyszerű sportvezetője, Sztupa László, 
aki elindította a központnál a tömegsport mozgalmat és az ÉDÁSZ 
tömegsportját országos hírűvé tette. Tevékenységét több országos 
kitüntetéssel is elismerték.

A sportkör megalakulása után – a mai napig is – a legnagyobb si-
kereket a Hoffman György által vezetett asztalitenisz szakosztály érte el.

Ezen időszakban Hoffman Györgyöt az asztalitenisz szakosz-
tály vezetőjét kitűnő munkájának elismeréseként a Győr-Sopron 
Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökének választották, sőt egy éven 
keresztül, 1950-ben ő volt az asztalitenisz vidékválogatott szövetségi 
kapitánya.

Az asztaliteniszezőknél is hasonlóan a labdarúgókhoz az ötvenes 
évek végén, hatvanas évek elején kezdődött el a generációváltás 
Sztupa László sportköri elnök irányításával. A fő törekvés az volt, 



hogy lehetőleg az ÉDÁSZ Vállalat munkatársainak gyermekeiből 
alakuljon ki a jövő asztalitenisz csapata. Helyzetüket nehezítette a 
versenyek rendezésére alkalmatlan létesítmény-helyzet. A szak-
osztály életében jelentős változások a 70-es évek elején kezdődtek, 
amikor is Horváth Tibor új alapokon, szélesebb skálán mozogva 
szervezte az ifjúsági és felnőtt csapatot.

A sportcsarnok felépítésével párhuzamosan a vállalat erkölcsi és a-
nyagi támogatásával rohamosan fejlődött a szakosztály. Jó utánpótlás 
gárda mellett a csapat új, már NB II-es szintű játékosok átigazolásával 
erősödött. A fejlődés zavartalan volt, mert az NB III. bajnokság meg-
nyerése után az NB II-es bajnokságot is megnyerte a csapat. Bu-
dapesten a Fővárosi Vízművek és a Medicor SE csapataival kellett 
osztályozó mérkőzésen eldönteni az NB I-be jutást. Óriási csatában 
sikerült nyerni és ezzel az első osztályba feljutni.

Az első vállalati sportnapot 1976-ban Sopronban, míg az első 
Természetbarát Találkozót Vinye-Sándormajorban rendezték meg. 
A kezdetben kétnapos találkozók gazdasági kényszerből egynaposra 
zsugorodtak.

A központi telephelyen a Kandó Kálmán utcában a 90-es évekre 
felépült egy korszerű szabadidő központ: tenisz és bowling pályával, 
úszómedencével, több szobával a vidékről többnapos feladatra érkező 



kollégák számára. Az új adottságoknak megfelelően más tömegsport 
jellegű kezdeményezések is újra indultak, mint például a tenisz szak-
osztály vagy a rendszeres téli bowling bajnokság. Sajnos a privatizáció 
után ez a létesítmény is magánszemély számára került értékesítésre, 
aki főleg a hotel üzemeltetési lehetőséget aknázta ki a létesítményből. 
Jelenleg még szerződéses kapcsolaton keresztül a sportköri tagjaink 
kedvezményesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

Jelenkor

Ilyen körülmények között történt meg a rendszerváltás, kezdődött 
meg a nagy szocialista cég mamutok eróziója, melynek törmeléke 
teljesen maga alá temette ezt a fajta sportéletet. A privatizációs 
időszak kezdeti időszakában a cégünk egy nagyformátumú igaz-
gatója adott egy lehetőséget, mentőövet a sportegyesület számára. 
Nevezetesen azt, hogy a Sportkör tulajdonába jelképes összeg-
ért átadná a Kiskút utcai sporttelepet. Sajnos azonban az akko-
ri sportköri vezetés nem mutatott vállalkozó szellemet, maguk sem 
hitték, hogy mekkora „földrengés” érheti a volt szocialista céges 
alapokon szerveződött – nagy vállalati háttérrel támogatott sport-
életet. 



Természetesen a gazdasági, politikai 
környezet átalakulásához a sport-
körünknek is idomulnia kellett. 
Szerkezetében, tagságában szinte 
teljes megújuláson ment keresztül. 
Mindezt oly módon, hogy mindvé-
gig próbálta értékeit: a villamos-
iparági kötődését, az E.ON tulaj-
donosi körbe tartozó cégekből 
származó aktív tagságát és a nagy 
hagyományokkal rendelkező szak-
osztályait megőrizni.

Az alapszabályunkban jelenleg is 
5 működő szakosztály ad keretet a 
sportszakmai munkának: a saját-
nevelésű játékosokra építő első osz-
tályú asztalitenisz és sakk szakosz-
tályoknak ugyanúgy, mint a manap-
ság divatos – kiváló csapategység 
építő hatású - sárkányhajó, a nagy 
hagyományokra visszatekintő tenisz 
vagy a minden felmerülő dolgozói 
igényt tömörítő tömegsport szakosz-
tályoknak.

Sajnos azonban ezek működtetését 
csak egyedi bérleti szerződések 
sokaságán keresztül tudjuk biz-
tosítani. Jelenleg Győr városon belül 
23 szerződéses kapcsolatot tar-
tunk fenn a versenyszakosztályi és 
tömegsport igények kiszolgálására 
(női kondicionáló torna, vezetett 
úszás edzés, kispályás foci, fallab-
da, erősítő termi lehetőségek). Nincs 
igazi otthonunk, klubunk, ahol a 
tagok sportolás után találkozhatnak, 
ahol a fiatalok igazán jó példákat lát-



va mozgással, mozgás élményé-
vel kitöltve tudják eltölteni egyre 
szűkösebb szabadidejüket. Pedig 
környezetünkben kevés egyesület 
tudja elmondani magáról, hogy 
400 tagja mozdul meg rendsze-
resen, tesz az egészségéért min-
den héten - felnőtt korában is. 
Nálunk ennyi barátunk hajlandó 
befizetni az éves tagdíjat és ad 
rengeteg feladatot a társadalmi 
munkában tevékenykedő sport-
köri vezetésnek. Mindeközben a 
teljes sportköri költségvetésünk 
évente alig haladja meg átlagosan 
a 10 MFt-ot. Ebből az összeg-
ből igazán takarékosan kell 
gazdálkodni ahhoz, hogy asztali-
tenisz női, férfi csapatunk és a 
sakk szakosztályunk is NB I-ben 
tudjon versenyezni a fenti tömeg-
sport feladatok ellátása mellett.





TROMOS ELNÖKÖK

1. Hoffmann Zoltán: 1946-1951

2. 3 tagú Elnökség
(Hoffmann György, Varga László, Dudar Lajos): 1951-1953

3. Sztupa László: 1953 – 1978

4. Nagy Gyula: 1978 – 1979

 5. Horváth György: 1979 – 1989. 09. 11.

 6. Szalai Miklós: 1989. 09. 12 – 2000 tavasz

 7. Papp Zoltán: 2000 tavasza – 2002. 01. 22.

 8. Magyar Balázs: 2002. 01. 23. – 2008. 03. 25.

 9. Albert Zoltán: 2008. 03. 26-tól

Elnökök csapata: Albert Zoltán, Papp Zoltán, Szalai Miklós, Magyar Balázs, Horváth Tibor



ÖRÖKÖS TAGJAINK

Nagy Ferenc 

Hoffmann György 

Horváth Tibor 

Takács Ferenc 

Szalai Miklós

Bors Sándor

Magyar Balázs

Tóth Sándor

Papp Zoltán

TROMOS BÜSZKESÉGEI

Lung Dániel

Béres Szabolcs

Szalay Zsolt

Markó László

Szalay-Skultéty Judit

Krankovitsné Dávid Henrietta

Komondi Elvira

Tóth Sándor

Sió Zsolt



Sportvezetőink



Kitágult előttem a világ

Úgy gondolom, hogy a legszebb férfikorban, 1971 novemberében, az 
önkéntes katonai szolgálati időm letelte után találkoztam a sportkör-
rel. Ez a találkozás a labdarúgó múltammal szoros összefüggésben 
van. 1963-tól a Rába ETO ifjúsági csapatában játszottam, majd az 
NB I-es tartalék csapatban 1969. január 19-ig, amikor a Veszprémi 
Vegyész – akkor NB II-es labdarúgó csapatához igazoltam. 1969 ok-
tóberében besoroztak katonának, és elkerültem a Tapolcai Mereszjev 
Honvéd SE NB III-ban szereplő csapatához. A leszerelésem közeli 
idején találkoztam egy volt ETO-s csapattársammal, aki érdeklődött, 
hogy visszamegyek-e a Vegyészhez. Én nemet mondtam, mire ő 
hívott, hogy jöjjek a Tromosba, hisz a játékosállomány fele az ETO-s 
volt csapattársakból tevődik össze. Így kezdődött a váltás.

Leszerelésem után az Elektromos szakosztályvezetője Horváth 
György keresett meg, intézte az átigazolásomat, és természe-
tesen munkahelyet is biztosítottak. Így lettem az akkor NB III-ban 
szereplő Győri Elektromos Vasas játékosa. 1971-72-es szezonban 
megnyertük a bajnokságot, és az NB II-ben folytattuk a szereplést. 
Aktív pályafutásomat 1975-ben egy sérülés miatt befejeztem.

Az azután következő időszakban is szerepet kapott a sport, főleg 
a szervezés, vezetés területén. Így tagja voltam a Szakszervezeti 
Bizottság mellett működő Sport Bizottságnak, majd később a vezető-
je lettem. Feladatunk az évente mindig más helyszínen történő válla-
lati sportnapok, és természetbarát találkozók megszervezése Eszter-
gomtól Zalaegerszegig. Időközben tagja lettem a Villamosenergiaipari 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Sport Bizottságának is. Felada-
tunk az egész ország területére kiterjedő iparági sportversenyek és 
Természetbarát találkozók megszervezése, megrendezése volt.

1989. szeptember 11-től – Horváth György sportköri elnök után – 
lettem a sportkör elnöke.

Az eddig ismertetett sportos megbízások mellett természetesen min-
dig volt munkaköröm, amit el kellett látni, hisz nem főállású spor-
toló voltam. Így kezdtem a Mérő javító és hitelesítő üzemben, majd 

SPORTVEZETŐINK



normaelőadó, tervelőadó, munkaverseny titkár, VHSZ diszpécser, 
belső ellenőr, igazgatási csoportvezető beosztásban dolgoztam, majd 
független beosztásban az ÉVISZ elnöki pozícióját, később az Üzemi 
Tanács elnöki tisztjét láttam el. Az ÉDÁSZ-nál ledolgozott 34 év alatt 
különböző képzéseken is részt vettem. Így képesített kalkulátor, 
közgazdasági szakközép érettségi, mérlegképes könyvelő, középfokú 
munkavédelmi tanfolyam, különböző sportvezető képzők. 

Egy olyan vállalathoz kerültem, ahova nem lehetett könnyen be-
kerülni dolgozóként. Úgy hírlett, hogy csak kihalásos alapon vagy 
protekcióval lehetett bejutni. Az ÉDÁSZ egy stabil nagyvállalat volt. 
Egy jó szellemi képességű és képzett játékosokból álló, összetartó 
társaságba kerültem. A vállalatvezetés támogatta a sportot: új pálya 
építése lelátóval, a sportcsarnok építése mindezeket alátámasztja. 
Saját autóbusz a vidéki mérkőzésekre. Vállalati üdülési lehetőségek: 
Balatonvilágos, Alsóörs, Kőszeg, Vinye, Tómalom, Pilismarót. Az, 
hogy részt vettem az egyesület életében, és ezáltal megismertek, elis-
merték azt a munkát, amit végeztem, az eredményezte mindazokat az 
előrelépési lehetőségeket a munka frontján, amit az előzőekben már 
felsoroltam. Tagja voltam, mint a munkavállalók képviselője az EON 
ÉDÁSZ felügyelő bizottságának. Tagja voltam a Megyei Labdarúgó 
Szövetségnek. Ezen túl részt vettem külföldi oktatásokon a privati-
záció után. Berlin, Marseille, Párizs és Ipsvich. Kapcsolat külföldi 
klubokkal: Asztalitenisz: Topolcsány SL, Aachen D. Labdarúgás: 
Rapid Wien A. és Balony SK. Halle D. Asztalitenisz csapatunkkal 
jogot szereztünk az ETTU kupában való részvételre, így jutottunk 
el az olaszországi Livornóba és Németországba, de sajnos csak az 
első fordulókon jutottunk túl. Kapcsolat és oktatáson való részvé-

tel a francia CGT szakszervezettel és a 
német ver.di szakszervezettel. 

Kitágult előttem a világ, sokat láttam, 
tapasztaltam, tudtam kritikus szemmel 
észre venni a világ dolgait, érvelni tuda-
tosan. Határozottabb lett a kiállásom, 
szociális érzékenységem növekedett. 
Mozgalmas élet, igazi csapatmunka volt.

Szalai Miklós – örökös tag
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Az asztalitenisz szolgálatában

1980 novemberében kerültem áthelyezéssel, a szegedi központú 
áramszolgáltatótól Győrbe, az ÉDÁSZ Vállalathoz. Abban az időben 
Szegeden komoly munkahelyi sportélet volt a hét minden napján, 
a sportkör által bérelt DÉLÉP sporttelepen. Győrben teljesen más 
helyzet fogadott, hiszen – köszönhetően az elődök önzetlen társadal-
mi munkájának – a Kiskúti Sporttelepen minden adott volt a szaba-
didős és versenysport gyakorlására, és még a mozgásban kellemesen 
elfáradt szervezetet is lehetett frissíteni igény szerint, a mindig nyitva 
lévő Takács Feri sporttárs által üzemeltetett büfében.

A Kiskúti Sporttelepen jó lehetőség volt a más-más, egyéni és csa-
patversenyeken induló sportolók megismerésére, mely a hétközi 
munkában is jól kamatozott, hiszen ebben az időben majdnem min-
den sportoló az ÉDÁSZ Vállalat alkalmazottja volt.

Minden évben nagyon vártam a sportkör által is szervezett, min-
dig más helyszínen megrendezett sportnapot és természetbarát 
találkozót, mely a mozgás mellett a távolabbi munkahelyeken dolgozó 
kollégák megismerését, barátságát is erősítette. Magam a Tromos 
csarnokban tartott asztalitenisz tréningeken vettem részt a kezdeti 
időkben, és természetesen a menő profi játékosok által alkotott NB 
I-es csapat, hazai és nemzetközi mérkőzésein szurkoltam a többi – 
sokszor 40-50 – rajongóval.

A sportkör életébe aktívabban akkor kapcsolódtam be, amikor fiú 
gyermekeim is érdeklődni kezdtek az asztalitenisz iránt. 1993 évtől 
Gábor fiam korosztályos igazolt versenyző lett, így természetes volt, 
hogy érintett apaként vállaltam a korosztályos országos versenyekre 
történő utazás segítését, spottársaival együtt. 1996-ban, miután a 
vállalati támogatás megvonása után a profi játékosok távoztak az 
egyesülettől, és az asztalitenisz szakosztály vezetés is lemondott, 
elvállaltam a szakosztály vezetését, ügyes-bajos dolgainak intézését.

A vállalás óta eltelt negyed század során rengeteg élményben volt 
részem. Nehéz kiemelni egy-egy emlékezetes pillanatot, ha mégis 
akkor talán az egyik ilyen a 2006-2007 évi csapatbajnokság befejezése, 
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amikor is saját nevelésű játékosok alkotta férfi csapatunk első hely-
en végzett az NB II-es osztályban és jogot szerzett NB I-es bajnok-
ságban történő indulásra. Egy másik emlékezetes pillanat, mely rész-
letezése előtt szükséges egy kis magyarországi asztalitenisz helyzet 
tisztázás is. Hazánkban, asztaliteniszben évtizedeken át egyedur-
alkodóan két egyesület volt: női vonalon a Statisztika, míg a férfiak-
nál a BVSC.

Nos történt, hogy 2005-ben a serdülő női országos csapatbajnokságot 
a Győri Elektromos VSK kislányai (Kovács Adrien, Lung Anita, 
Ladányi Dóra) nyerték a Statisztika legyőzésével. Ezen Ormai Laci 
bá’ talán azóta sem tudta túltenni magát.

A sportkör életében történő aktív részvétel sok-sok ismeretséget, 
sportbarátságot hozott. Az ország bármely részén lebonyolított 
asztalitenisz eseményen soha nem for-
dult elő, hogy ne találkoztam volna 
egykori játszótárssal.

A sportbarátságok azonban nem csak 
a pályán jelentettek előnyt, hanem a 
gazdasági élet során is számtalanszor 
megtapasztaltam a sportos ismeretség 
előnyét.

Papp Zoltán - örökös tag

Egy elnök visszaemlékezései

A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola után 1975-ben 
- első munkahelyemen - az ÉDÁSZ Vállalat Híradástechnika Üzemé-
ben kezdtem el dolgozni. Már a munkaviszony létesítésekor találkoz-
tam a Győri Elektromos Vasas Sportkör nevével. Beléptetéskor a sok 
új információ között elhangzott, hogy működik a cégnél sportkör. Én 
már akkor jeleztem, hogy szeretnék belépni a sportkörbe, mivel a 
sport közel áll hozzám.
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Alig kezdtem el dolgozni, telefonon keresett az akkori sportköri 
elnök Sztupa Laci bácsi, akivel személyes találkozás keretében 
nagyon közvetlen és barátságos beszélgetést folytattunk a sportkör 
múltjáról és akkori helyzetéről. Megragadott az, hogy a vállalat életé-
ben helye és szerepe volt és van a sportnak. Amit akkor hallottam 
a vállalati verseny-, és tömegsportról azok számomra lenyűgözőek 
voltak. 

Gyermekkorom óta aktív részese voltam az iskolai közösségeknek. 
Nagyon szerettem mozogni, sportolni, elsősorban a labdarúgás volt 
a kedvencem. Bánatomra 12 éves koromban vérnyomás problémám 
miatt nem lehettem aktív labdarúgó. Más sportágak is közel álltak 
hozzám, így a kézilabda és a kosárlabda is a kedvenceim közé tarto-
zott. Szerencsémre csak a versenysporttól tanácsoltak el, az iskolai 
sportban részt vehettem. 

A cégnél elsősorban a vállalati tömegsport rendezvények/versenyek 
érdekeltek. Nosztalgiával gondolok a Kiskút-ligeti Elektromos Sport-
telepre, a Rába parti csónakházra és az ÉDÁSZ központban lévő 
tekepályára. A pályakezdő időszakom után rendszeres résztvevője 
voltam a vállalati tömegsport rendezvényeknek, majd később ezek 
szervezésébe és lebonyolításában is részt vállaltam. 

Fiatal munkatársakkal dolgoztam együtt, s az is jellemezte azt a kort, 
hogy munkaidő után is sokszor és szívesen voltunk együtt. Ennek 
egyik lehetősége volt a sport. Sztupa Laci bácsi sportköri elnök 
megkért, hogy a vállalati központ „Műhelyek” szervezeti egységeinél 
legyek sportaktivista és a vállalati versenyekre szervezzem meg a 
fiatalok részvételét. Ez volt kezdeti időszakom első kihívása, amelyet 
1986-ig sikeresen meg is oldottam. 

Ezt követően a vállalati központban munkaügyi osztályvezetői beosz-
tásba kerültem, és az Elektromos Labdarúgó Szakosztályánál elnöki 
teendőket láttam el. Ez a tevékenység már a versenysport kategóriá-
ba tartozott és én elsősorban a személyi feltételek terén tevékenyked-
tem az 1990-es évtizedben. A rendszerváltás után kezdett az amatőr 
labdarúgás anyagiassá válni. Ez nem kedvezett a mi sportkörünknek, 
mivel nálunk csak „hivatalos pénz” létezett, amivel szigorúan és pon-
tosan elszámoltunk. Hiába volt megyei szinten kiváló sporttelepünk, 
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vállalat által biztosított autóbuszunk a közlekedéshez, színvona-
las szertárunk tele sportfelszereléssel, ha a többi amatőr csapatnál 
párszáz forintos meccsprémiumot fizettek. Ez egy olyan kihívás volt, 
ami nagy nehézségeket okozott a sportkör vezetésének.

A legnagyobb kihívást számomra az az időszak jelentette, amikor 
sportköri elnök voltam (2002-2008). Ekkor már új tulajdonosa volt 
az áramszolgáltatónak. Nagy eredménynek számított, hogy a céges 
szponzori támogatás megmaradt a korábbi szinten. A változások 
szele viszont már előre érezhető volt. A tömegsport támogatásával 
alapvetően nem volt probléma. A négy versenysport szakosz-
tályunk (asztalitenisz, sakk, tenisz és labdarúgás) közül a labdarúgó 
szakosztály anyagi támogatását az ÉDÁSZ Rt. megszüntette. Külső 
szponzorral 2006-ig tudott működni a korábban (1972-ben) NB II-
es labdarúgó szakosztályunk, mivel a Kiskút–ligeti Sporttelepet a 
főszponzorunk ekkor értékesítette. Elveszítettük a játékterünket, 
sportcsarnokunkat, szertárunkat, öltözőinket és klubhelyiségünket. 
A kezdő gyerekektől a felnőttekig öt labdarúgó csapatunkat kellett 
megszüntetnünk. Ez a mai napig nagy szívfájdalmam. 

Szívesen emlékszem vissza a három évtizedes ÉDÁSZ-os múltamra, a 
sok kiváló és sportszerető vezetőkre és munkatársakra. Hálás vagyok, 
hogy ismerhettem és együtt dolgozhattam olyan vezetőkkel, akiknek 
helye van az Elektromos Sportkör képzeletbeli aranykönyvében. 
Nagyon sokat köszönhet a sportkör Géczy Jenő, Schmidt János és 
Künszler Béla vezérigazgató uraknak, Nagy Ferenc és Horváth Tibor 
igazgató uraknak, valamint Hoffmann György osztályvezető úrnak, 
akik a sportolási feltételek megteremtésében maradandót alkottak.

Ma is öröm számomra az, hogy kiváló, rátermett és elkötelezett 
egykori sportköri elnökökkel volt lehetőségem együtt tevékenyked-
ni az Elektromos Sportkörben. Nevezetesen sokat tanultam Sztupa 
László, Horváth György, Szalai Miklós és Papp Zoltán egykori sport-
köri elnököktől. 

Jó szívvel gondolok arra az időszakra, amikor a munkaügyi szak-
területen együtt dolgozhattam Horváth György, akkori sportköri el-
nökkel és kiváló labdarúgókkal, nevezetesen Nádasdi Tiborral, Váczi 
Károllyal, Pusztai Józseffel és Varga Lászlóval, akik az NB II-es lab-
darúgó csapat oszlopos tagjai voltak a ’70-es évek elején. 
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A sport megtanított arra, hogy tiszteljem az embereket (a sportban 
az ellenfeleimet). Megtanított arra, hogy legyek aktív részese a csa-
patmunkának. Megtanított arra, hogy tudjak örülni a másik ember 
sikereinek (a sportban tudok örülni akkor is, ha a csapattársam lövi 
a gólt). Megtanított arra is, hogy kitartó, szorgalmas, becsületes mun-
ka és sport szeretete a siker záloga. 

Természetesen a sport terén is változtak az igények. Jöttek új 
sportágak (sárkányhajó, racketlon, darts) amelyek tovább színesítet-
ték a sportkör életét.

A sport terén mindig is tiszteltem az elődök hagyománnyá váló 
sportszeretetét. A sikeres szerepléshez sok minden kellett. Köszönet-
tel tartozom az önzetlen és színvonalas munkát végző elnökségnek, 
szakosztályvezetőknek, a pályagondnoknak Takács Ferencnek 
és a verseny szakági sportolóknak, 
akik tovább öregbítették a Győri 
Elektromos Sportkör jó hírnevét.

A jelenkori sportkör sikeres és ered-
ményes működése napjainkban is sokat 
jelent számomra. További sikereket 
kívánok!

Magyar Balázs – örökös tag

 
Egy asztalitenisz életműdíj története

Sárváron születtem és nőttem fel, ahol a város NB II-es asztalitenisz 
csapatában játszottam gimnazistaként. 1955-ben érettségiztem, majd 
Győrbe kerültem az ÉDÁSZ-hoz.  A „nagy család” befogadott, ahol 
szakmunkás bizonyítványt szereztem.

A Győri Építőkben pingpongoztam rövid ideig, utána kerültem az 
Elektromoshoz. Az ÉDÁSZ-on belül nagyon komoly kulturális és 
sportélet zajlott. A futballon, természetjáráson kívül az asztalitenisz 
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is jelen volt a sportkör életében. Sztupa Laci bácsi sportköri elnök 
nevét emelném ki, aki nagyon jó szervező és agilis ember volt. Abban 
az időben kiemelt jelentőséggel bírt Győrben és az Elektromosnál is a 
családi és amatőr sport. Ezt mutatta az is, hogy minden esztendőben 
a szakszervezet szervezésével Vasas Játékokat rendeztek. Eleinte a 
röplabda csapatban játszottam 1959-től, a megyei bajnokságban és a 
Rába Kupán általában az élbolyban végzett a csapat. Ezután az asz-
talitenisz került előtérbe az életemben. 

Az igazán jelentős változást a 70-es évek elején éli meg a szakosztály, 
Sztupa László SK elnök és az ÉDÁSZ V. akkori vezetőinek, Nagy 
Károly és Nagy Ferenc igazgatók hathatós támogatásával az asztali-
tenisz szakosztály olyan alapokra került, mely biztosítéka lehetett a 
sportág igazi fejlődésének. Horváth Tibor, a szakosztály elnöke új 
alapokra helyezte a szakosztályi munkát. Kaposvári Rezső játékos- 
edző irányításával a csapat feljutott az NB III-ba. Nagy Ferenc és 
Hoffmann György irányításával felépült a sportcsarnok, igazi otthont 
adva az asztaliteniszezőknek.

1976 októberében a sportcsarnok avatásán részt vett Horváth Tibor, 
MOATSZ főtitkár és Berczik Zoltán szövetségi edző kíséretében a 
világbajnok férfi csapat: Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely 
Gábor. Bemutatkoztak az Elektromos SK ifjú tehetségei, Amrein 
Béla, Lőrincz Lajos, Horváth Tibor Zsolt, Élő Gábor, Fodor Árpád.

Az ÉDÁSZ Vállalat anyagi és erkölcsi támogatása nagymértékben 
nőtt, a fejlődés zavartalan volt.

A csapat új játékosokkal erősödve, Oszkó Tamás, Bécsi Ferenc le-
igazolásával megnyerte az NB III-as bajnokságot. A következő évben 
a Bő Ferenc, Barna Tamás és Márton György Győrbe kerülésével 
megnyerik az NB II-es bajnokságot is. 

Az NB I-be két fővárosi csapat legyőzése árán kerültek fel 1979-ben 
Bő Ferenc játékos-edző vezérletével. A csapat tagjai Barna Tamás, 
Bella József, Márton György, Amrein Béla, Melay Zoltán, Fodor 
Árpád, Horváth T. Zsolt és Élő Gábor.
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A 80-as évek elején formálódott újra a női csapat. Néhány, nagyon 
tehetséges gyárvárosi diáklány, Weisz Erika, Horváth Edina, 
Döme Judit, Kovács Bea, Takács Mónika, Faragó Éva, Ivánkai Il-
dikó, Fridrich Bea, Takács Szílvia, Vanyus Emőke és Kovács Anikó, 
Miletics Edit.

Három éven belül az NB II-be kerültek fel és ott az élmezőnyben 
végeztek.

Vanyus Attila szakosztályvezető és Péntek Albert edző irányításával 
már meg sem álltak, csak az NB I-ben. Ott eredményesen szerepeltek 
Karácsony Zsuzsával, Csiba Máriával, Illés Csillával megerősödve. 
Sajnos, az anyagi támogatás szűkösebb lett, ezért meg kellett válni a 
női szakosztálytól és így kerültek a győri MÁVDAC-hoz.

Az Elektromosnál folyó eredményes munka elismeréseként a 70-es 
évek eleje óta „Elektromos Kupa” néven újonc, serdülő, ifjúsági I. és 
II. o. egyéni és páros versenyek rendezését engedélyezte a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség.

Szeretném külön kiemelni, hogy az ÉDÁSZ Rt. jubileumi évében 
egyik neves, nemzetközi bajnokságot Győrben rendezhettük, több, 
mint 40 ország részvételével, a 18. Magyar Nemzetközi Asztalitenisz 
Bajnokság címén. A verseny színvonalát jellemezte, hogy az akkor 
világranglista első 15 versenyzői közül majdnem mindegyik itt volt. 
Külön érdekessége volt az eseménynek, hogy azon ETTU Végrehajtó 
Bizottság ülésére is Győrben került sor. A verseny rendezőjeként az 
Elektromos SK jelenlegi elnöke Albert Zoltán, a szervezőbizottság 
tagjaként vett részt.

2004-ben sikerült megrendeznünk a 15. főiskolai asztalitenisz világ-
bajnokságot. Ezen Papp Zoltán és Albert Zoltán is közreműködött.

Az 1980-as évek elején új korszak kezdődött az asztalitenisz szakosz-
tály életében. Kocsis Gyula személyében nemcsak egy kitűnő játékos, 
de egy nagyon jó edző is érkezett Győrbe.

Az utánpótlás nevelés széles alapokon nyugvó minőségi változást 
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hozott. Rövid időn belül az ország egyik legjobb nevelő egyesület 
lett a Győri Elektromos. Játékosai az országos újonc, serdülő és if-
júsági ranglistákon előkelő helyeket foglaltak el. Ebben az időben 
nem kevesebb, mint 8 aranyjelvényes ifjúsági versenyzője volt a szak-
osztálynak, Amrein Béla és Kalmár Tamás ifjúsági válogatott lett. A 
felnőtt csapatban pedig Juhász András, Kovács László, Bella József, 
Amrein Béla, Fodor Árpád, Mohai Gábor, Verebes László, Horváth 
T. Zsolt, Faházi János és Jakab Csaba szerepelt. 1987-ben Rozsnyói 
Tibor személyében egy új edzőt szerződtetett a sportkört, aki nagy 
lelkesedéssel, szakmai és pedagógiai tudásával a már kitűnő után-
pótlás bázist tovább bővítette. A felnőtt csapat ekkor került fel a szét-
választott NB I-es mezőny „A” csoportjába. Az NB I-es csapat mel-
lett a szakosztály benevezte az ifjúsági csapatát az NB III-ba. Ezek 
a fiatalok (Felleg Gábor, Péntek Gábor, Ágoston Róbert, Tar Sándor, 
Kun Tibor és Gombos Krisztián) feljebb jutottak az NB II-be, és 
azt fölényesen meg is nyerték. Sajnos, az anyagiak közbeszóltak és 
többségük elkerült az egyesülettől.

A Győri Elektromos felnőtt csapata 1990. óta szilárdan tartotta helyét 
az élvonalban, sőt meghatározó szerepet játszott a hazai élmezőny-
ben. Előkelő helyezésével több éven keresztül jogot szerzett az ETTU 
Kupában való szereplésre 1991-93-94-95-96.-ban. 1998-ban egy meg-
fiatalított csapattal indult a szakosztály Hushegyi Károly, szakosz-
tályvezető irányításával. Ekkor került a csapathoz a 16 éves Fazekas 
Péter serdülő magyar válogatott és a Németországból visszatért 20 
éves Jakab Gábor. 

A tavaszi bravúros meneteléssel a Vimi Roland, Fazekas Péter, Jakab 
Gábor, Szabó Krisztián, Kun Tibor összeállítású együttes az 5. he-
lyen zárta a bajnokságot.

A csapat menedzselésének köszönhetően a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség Elnökségének 25 évig voltam tagja, örökös elnökségi tag 
vagyok. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra, hiszen a vidék asz-
talitenisz sportjának voltam a gazdája.

Megszereztem a nemzetközi játékvezetői vizsgát is. Versenybíróként 
és játékvezetőként abban a szerencsés megtiszteltetésben része-
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sültem, hogy nemzetközi versenyeken képviselhettem hazánkat. Így 
világ- és európa bajnokságokon is részt vettem.

Emberi és nemzetközi kapcsolataim erősödtek az asztalitenisz 
berkein belül és sok külföldi jó barátot ismertem meg. Azon sze-
rencsés sportvezetőkhöz tartoztam, akik abban az időben a sportág 
nagyjai voltak.

Szép élmény kötődik a szakosztályhoz, mely kihívásokkal is páro-
sult. Sokat tettünk azért, hogy népszerűsítsük városunkban is ked-
velt sportágunkat. Többek között a városközpontban lévő fogyasz-
tóirodánkban faliújságon tájékoztattuk a helyi eseményekről az 
érdeklődőket. Meg is lett az eredménye, szinte teltházas versenyeink 
voltak, rengeteg törzsszurkolónk lett. 

1998. őszén egy negyedszázados sikeres időszak ért véget. Azóta
a mostani lehetőségekhez mérten is méltóképpen képviselik az 
egyesületet.

A Győri Elektromos SK az NB I mezőnyének hosszú évek óta meg-
határozó csapata volt, élvonalbeli szereplésével méltón képviselte 
Győr Város és a Megye asztalitenisz sportját.

A családom végig mellettem állt és mindenben támogatott. Két gyer-
mekem van, egy lányom és egy fiam. Fiam korosztályos válogatott 
volt és az NB I-es csapat tagja. Így még szorosabban kötődtem a 
sportághoz.

Maximálisan elégedett vagyok az életutammal, hiszen munkám során 
és az asztalitenisz sportban minden elismerést megkaptam. Megyei 
sportvezetőként Bauer Rudolf díjjal tüntettek ki.

Nyolcvan évesen nagy megtiszteltetés volt átvenni a Győri Sport-
csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány „Győr Sportjáért Életműdíjat” 
társadalmi és erkölcsi elismerésként. 

Mind a kettő kitüntetés sokat jelent nekem, mert mindegyik külön 
korszakot zár le.
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Azon kevés társadalmi vezetőkhöz tartozom, aki PRO URBE GYŐR 
Díjat vehetett át 2009-ben, a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület el-
nökeként a civil szervezet közjóért végzett munkáért.

Visszagondolva, eszembe jutnak azok a személyek, akik fontos
szerepet töltöttek be életemben és a szakosztály életében. Süle 
Elek (asztalitenisz sport alapításánál már jelen volt), Juhos József 
(MOATSZ technikai vezetője), Gáspár Ferenc (egy nagyon jó 
versenyző és játékvezető volt), Vanyus Attila (az ETO kézilabda
csapatának örökös elnöke, női csapatunk volt szakosztály vezetője), 
Péntek Albert (a csapat volt edzője).

Amikor ide kerültem, az 50-es években Sztupa Lászlót, az elnököt 
tekintettem példaképemnek. Laci bácsi jól pingpongozott, egyedülálló 
vitalitása, szervezőkészsége volt. Ebben a vonatkozásban engem is 
így emlegettek. Tudott az emberek nyelvén beszélni. Sztupa Lász-
lótól rengeteget tanultam sportvezetőként, emberként is. Mind meg-
nyerő személyiség, élmény volt hallgatni beszédjeit. 

A Vasas Szakszervezet sportfelelőse és a város tömegsport felelőse 
lett rövid időn belül. Tiszta szívű, őszinte ember volt, ha csinált va-
lamit, azt lelkesedéssel tette. Meg tudta tartani az egyensúlyt a szak-
osztályok között. 

Az alapítók közül elismerés és köszönet Hordóssy Béla vezér-
igazgatónak, az 1946-ban alakult Asztalitenisz Szakosztály vezető-
jének. Hoffmann Györgyöt említem, akivel dolgoztam, és röplabdáz-
tam is együtt. Az asztalitenisz, majd a labdarugók szakosztályvezetője 
lett, Nagy Ferenc győri igazgatóval nagy 
érdemei voltak a sportpálya építésében. 

Köszönet és elismerés az Elektromos 
SK vezetésének, áldozatos munká-
jukért, mellyel biztosítani tudták az 
egyesület fennmaradását és a szakosz-
tályok működését.

Horváth Tibor József – örökös tag
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Mit is jelent számomra a sportkör? 

Erre a kérdésre válaszolva, ha fel tudnám osztani az életemet, az 
ébren és tudatosan töltött időmet, akkor 3 fő csomagra bontanám: 
CSALÁD, MUNKA, SPORT. 

Biztosan ezek a dobogós helyezettek nálam és hogyha sportos 
hasonlattal szeretnék élni: az arany-ezüst-bronz helyezés sorrend-
jén időnként változtatott az ÉLET. Mivel ez a kiadvány a Tromos 75 
évéről szól, ezért maradjunk csak a sportnál. 

A szervezett sportmozgás eléggé későn nyert teret a mindennapi 
tevékenységem között. Élt egy családi anekdota velem kapcsolatban: 
egyszer 6 éves korom körül megkérdezték szüleim, hogy akarok-e 
focizni? Aznap azt válaszoltam, hogy: NEM! Nos ezzel el is veszett 
a talán minden kisfiúban ott szunnyadó álmok lehetősége: IGAZI 
NAGY BAJNOKKÁ VÁLNI, mivel soha többször nem kérdezték 
meg... 

Legközelebb aztán 17 éves koromban - amikor már magam mertem 
próbálkozni - sündörögtem le a Tromos csarnokba. Igaz, hogy az 
akkor ott trenírozó Magasépítők edzésére tévedtem be: 1983. szep-
tember 29-én. De mégis itt kapcsolódtam először a TROMOSHOZ. 
Ekkor kezdtem el pingpongozni, amiből aztán a sportolói, edzői, 
sportvezető pályafutásom kihajtott, kivirágzott. Bekapcsolódtak más 
sportágak is: kispályás foci (városi bajnokság 20 évig); tenisz (azóta
is) és természetesen a pingpong lassan asztalitenisszé fejlődött: a 
főiskola edzőjeként sok év alatt az élvonalig jutottunk az azóta is leg-
kedvesebb csapatommal.

Ezzel párhuzamosan beindult a villamos iparági sportolásom (1991, 
Paks, I. asztalitenisz találkozó), s egyben sportági csapatszervezések is: 
¬pinyó, tenisz, teke, kispályás foci. Az Elektromos verseny sportágai, 
szakosztályai közé 1994-ben kis lelkes közösségünk megalakította 
a tenisz szakosztályt. Mindese, rajongója voltam, s vagyok azóta is 
ennek a sportágnak. Pedig eleinte nem kényeztetett el különösebb 
sikerekkel. Jól emlékszem, hogy az első, miskolci iparági versenyem-
en 41 percet voltam versenyben. Közel 10 év kitartó edzésmunkája 
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kellett ahhoz, hogy megnyerjem az áramszolgáltatós munkatársak 
országos egyéni versenyét. Először ÉDÁSZ házi bajnokságok 30-40 
(!) résztvevővel jelentették a mindennapok vetélkedését, majd ebből 
kinőve megyei és manapság már sok éve OB III-as csapat bajnokság-
ban versenyzünk.

Majd egy újabb laza huszárvágásként 1995-től belépett az igazi fe-
hér sport: a síelés. Azóta túlléptem az 52 síelési hetet, azaz egy évet 
sílécen töltöttem, ez is egy csoda! Közben beszerveztem ebbe az 
élménybe ezernél több síbarátot, akikkel a francia lejtőkre „carving-
ozung” azóta is gyönyörű mintákat. 

Az idő haladtával újabb és újabb sportszálak szövődtek az amúgy 
sem egyszínű palettámba: a tájfutás és a túraversenyek a VOTT 
versenyeivel, a fallabda és később a racketlon is.

Mindezen sportágakhoz sosem egyedül „álltam” neki. Szeren-
csére az ÉDÁSZ-ban, a Tromosban mindig tudtam találni olyan 
sportőrülteket, akik a kezdetektől velem tartottak! A sárkányhajóról 
például egy évzáró városi sport vacsorán hallottam: következő évben
már „Első bálozók kupáján” eveztek a vízitúrázóink. A racketlonban 
elég volt egy bécsi verseny és 3 hónap múlva már az általunk frissen 
megalakított magyar országos szövetség vezetésében találtam ma-
gam. Sőt egy év múlva az a megtiszteltetés is ért, hogy a világszövetség 
(FIR) tagszervezetei a 3 tagú „vének tanácsába”, a legfelsőbb 
döntőbizottságába választottak be. Ezt persze talán az is okozta, 
hogy a körülöttem egyre erősödő sportszervező csapat 6 országos 
bajnokság és több nagysikerű nemzetközi verseny rendezéséhez is 
felfejlődött. 

Persze az egész eddigi visszaemlékezésemben is már sorolhattam 
volna a neveket. Ezt egy okból nem tettem meg: nem szeretnék sen-
kit megsérteni, ha esetleg nem említem meg! Mert, ami a legnagyobb 
tanulság az egész történetemben, azt egy Minarik nevű mosodás már 
réges-rég kimondta helyettem: ,,Kell egy CSAPAT!” Óriási motivációs 
ereje van a közösségben végzett munkának, sportnak és az így elért 
sikereknek, örömöknek, a flownak! Ezzel az előélettel érkeztem el 
2008 májusáig, amikor is ennek a most 75 éves szervezetnek elnöke 
lehettem.
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Nincsenek-e nehéz pillanatok? Hazudnék, ha ezt tagadnám!

A legrosszabb talán az „otthontalanságunk”. A privatizáció során 
elvesztett Tromos pálya, a pingpong csarnokkal, a csónakház, vagy a 
csodás szabadidő központunk. Mind-mind mementóként emlékeztet 
egy olyan időszakra, amikor a tömeg és versenysport edzései, össze-
jövetelei nem bérleti szerződések tömegén keresztül valósulhattak 
meg.

A tagok, akik közül szerencsére nagyon sokat mondhatok barátom-
nak, kitartást töltenek belém. Akár tájfutó versenyekre a városban, 
akár a sakkozóink küzdelmére a táblák mellett, akár a változatos 
fitnesz edzésekre gondolok. Remélem, hogy mások is úgy érzik, hogy 
minden alkalommal teszünk egy-egy apró lépést az egészséges élet-
mód, a jó hangulat és az összetartó közösség felé.

S mint ezen kiadvány is mutatja egy ilyen közösség erejét, létét mindig 
a hozzá kötődő személyek adják. A legnagyobb sikeremként azt élem 
meg mostanában, hogy a közelmúlt őrült időszaka után is létezik a 
Sportkör. Érzem, tudom, hogy igénylik a tagjaink a rendszeres, az al-
kalmanként szervezett és a szabadon rendelkezésükre álló sportolási 
lehetőségeket. 

Tudom ez egy személyes interjú, de én Most mégis egy kihívást sze-
retnék teljes tagság számára felajánlani:

TELJESÍTSÉTEK (igazoltan, pecsételésekkel) A KÉK TÚRÁT (~1163 km) 
RÖVIDEBB IDŐ ALATT, MINT AHOGYAN AZ ELNÖKÖTÖKNEK 
SIKERÜL ÉS NEM MARAD EL A JUTALMATOK!*

(*) –  A részletekről mindenki bátran érdeklődjön 

tőlem!

Albert Zoltán - elnök
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Sportköri
Szervezők



A sport egy életre szól

2006. év őszén alakult meg az E.ON cégcsoporton belül az a cég, 
amelyhez friss diplomásként sikerült felvételt nyernem és amely 
cégnél a mai napig is dolgozom. Már a belépést követően csatlakoz-
tam a sportkörhöz, köszönhetően a kollégáim és az Üzemi Tanács 
akkori tagjainak, akik tájékoztattak a céges és a céghez kapcsolódó, 
így a sportköri lehetőségekről is. Mind a telephelyemet, mind a céges 
környezetemet szerencsére aktív sportélet jellemezte és jellemzi a 
mai napig, így gondolkodás/hezitálás nélkül kitöltöttem és beadtam 
a belépési nyilatkozatomat. 

Még most is bennem élnek az emlékek, amikor is a sportköri 
találkozás egy villamosenergia-ipari kispályás foci találkozóval in-
dult. Itt találkoztam a csapattársakkal és egyúttal Albert Zolival is, 
akinek köszönhetően sikerült a sportkörön belül, az E.ON cégcsopor-
ton belül és a VITSPORT-on belül is aktív és tevékeny szereplővé 
válnom. Az első foci találkozó alkalmával újoncként maradandó 
élményben volt részem, az őszi zord időjárás ellenére egy izgalmas, 
eseménydús rendezvényen vettünk részt, ahol megtapasztalhattam a 
csapaton belüli baráti összetartást, az egész iparági találkozóra jel-
lemző kellemes, vidám, baráti hangulatot! Ez eszembe juttatja azt, 
hogy gyerekkorom óta aktívan sportolok. 

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdtem az iskolai 
tanulmányaimat, ez az iskola országosan elismert volt kézilabda 
játékos neveléséről, annak idején a csapattal országos bajnokságot 
nyertünk és a diákolimpián II. helyezést értünk el. A középiskolában 
folytattam a kézilabdázást, majd ismerkedni kezdtem az evezéssel és 
a kajakozással, végül a kispályás focinál kötöttem ki az egyetemi évek 
alatt és maradtam is a focinál. 

A sportkörbe is elsősorban a foci miatt léptem be, mivel a győri 
telephelyen rendkívül aktív társaság volt és van is ezen sportág 
tekintetében, ráadásul azóta is szinte minden évben sikerült dobogós 
helyezéseket elérnünk. Ebből kiindulva két szempontból is kihívást 
jelent az aktív tagság: egyrészt játékosként felkészültnek kell lenni 
a rendezvényeken, másrészt szervezőként le kell bonyolítani évente 
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több rendezvényt. Ez a két különböző szerepkör nagy kihívásokat 
támaszt az egész év során. Míg játékosként a minél sikeresebb, ered-
ményesebb felkészülés, majd a szereplés miatt nagy a nyomás, addig 
a szervezői oldalon nem csupán a rendezvény előtt és alatt, de azt 
követően is szükséges a koncentráció és az állandó figyelem. Hozzá 
kell fűzni azt is ehhez a kettős szerepvállaláshoz, hogy a győri te-
lephely, beleértve a sportkört is, nemcsak az E.ON cégcsoporton 
belül, de a villamosenergiaipari társaságok között is rendkívül ak-
tívan vállal szerepet a rendezvények lebonyolításában és a rendez-
vényeken történő részvételben is. Köszönhető ez annak, hogy mind 
munkatársi, mind sportköri tagsági szinten nagy az elköteleződés és 
nagyon jó az összetartás a hagyományok fenntartása és a sportkör 
hírnevének megőrzése érdekében. 

Minden évben jól sikerülnek a találkozók. Mégis van néhány rendez-
vény, mely megérintett az évek során. Az első 2009-ben, a XXVII.
Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Döntő, ami Siófokon 
került megrendezésre. Az E.ON Észak-Dunántúl csapatával, mint 
a budapesti területi selejtező győztese érkeztünk a tornára, nagy 
reményekkel és elszántsággal. Ez volt a harmadik szezon, hogy 
E.ON-os munkavállalóként tagja lehettem a győri keretnek, egy olyan 
keretnek, ahol három kollégámmal a legfiatalabbak közé tartoztunk 
az iparági résztvevőket tekintve. Talán az ebből adódó önbizalom-
nak és bizonyítási vágynak is, de legfőképpen a csapatszellemnek és 
az egymásért küzdeni akarásnak köszönhetően egy olyan fergeteges 
hétvégére került sor, ahol az utolsó napon, az utolsó mérkőzésen, 
azaz a döntő döntőjében a kétszeres címvédőt sikerült legyűrnünk, 
így az E.ON története során először iparági bajnokok lettünk, egyben 
2009. évben a labdarúgó sportág legeredményesebb villamosener-
gia-ipari társasága is! 

A másik élményem a VOTT, azaz az iparági természetbarát találkozó, 
mely 2011-ben Egerben került megrendezésre. Ez volt a második rész-
vételem ilyen jellegű versenyen, egyben az első, ahol tapasztalt csapat-
társ nélkül vágtunk neki a tájékozódási terepversenynek. Olyany-
nyira nagy volt a drukk még a verseny alatt is, hogy a szétválást követően 
sikerült úgy letérni a térképről a társammal, hogy egy negyedórányi 
kemény menetelést követően tudtunk csak visszatérni arra a pontra, 
ahol mindösszesen 20 métert tévesztettünk, hogy az onnan 100 méterre 
található ellenőrző ponthoz eljussunk. Ami pozitív volt számunkra, hogy 
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ennek ellenére sikerült beérnünk a célba és teljesíteni a versenyt. Ez a 
pozitív töltet aztán az egész hétvége hangulatát megalapozta és azóta is 
sokszor eszünkbe jut egy-egy baráti találkozó alkalmával. 

A harmadik a 2016. évi 66. VOTT Veszprémben, rendező a Győri 
Elektromos VSK: az iparági rendezések első olyan találkozója, ahol 
a főrendező, azaz a rendező bizottság elnöke, aki nem más volt mint 
Albert Zoltán, küldetésként tűzte ki célul azt is a rendezvény sikeres 
megszervezése/lebonyolítása mellett, hogy a rendezőknek a találkozó 
ideje alatt ne csak a rájuk háruló feladatokkal kelljen foglalkozniuk, 
de rendezőként tudjanak kikapcsolódni is és legyen idejük élvezni is 
a találkozó programjait, hangulatát. Ez a merész gondolat a rendező 
bizottság veteránjai számára a korábbi évek, évtizedek tapasztalatai 
alapján megvalósíthatatlannak tűnt, de a találkozó végére minden-
ki számára kiderült, hogy igen is lehet ezt így is csinálni, lehet ezt 
másképp csinálni. A szervező bizottság tagjaként óriási tapasztalat volt 
a több hónapos munkában részt venni, de legfőképpen óriási élmény 
volt maga a találkozó és a találkozót lezáró eredményhirdetés végén 
az emelvényen állva fogadni az elismerő tapsot a több száz résztvevő 
részéről. Kiemeltem néhány emléket, mely nagy hatást gyakorolt rám. 
Mégis azt mondom, hogy rengeteg felejthetetlen és pozitív élményt 
hozott, hogy csatlakoztam a sportkörhöz, nagyon jó hangulatú, össze-
tartó, segítőkész csapattársakat ismerhettem meg játékosként és ren-
dezőként is! 

Nem utolsó sorban megemlíteném azt is, hogy a sportnak köszönhetően 
rengeteg baráti kapcsolatra tettem szert mind magánéletben, mind 
céges vonatkozásban szerte az országban. Ebből adódóan jóval köny-
nyebben boldogultam és egyben több segítséget is kaptam, illetve 
tudtam én is adni. Ezek a kapcsolatok 
mind-mind közös élményekhez kapcsol-
hatók, így mindenki számára sokkal tar-
talmasabb és összetartóbb kapcsolatot 
jelent, ami egyben azt is érezteti, hogy 
valóban egy olyan közösséghez tartozol, 
ahol a lelkes és kitartó „csapatjáték” igazi 
baráti kötelékké kovácsolódik.

Bányai Balázs

SPORTKÖRI SZERVEZŐK



A közösségi sport ereje

A főiskola elvégzése után 2 évig dolgoztam az első munkahelyemen. 
Akkor úgy éreztem, újabb kihívásokra van szükségem és a munka-
helyváltás mellett döntöttem. Így kezdtem életem új szakaszát 1999-
ben az ÉDÁSZ-nál. Új munkavállalóként ismerkedtem a munkaköröm 
feladataival, az iparággal és a kollégákkal. Örültem, amikor meghal-
lottam, hogy szoros kötelék van az új munkahelyem és a sportkör 
között. Felkeltette az érdeklődésemet, mivel a sport mindig is az éle-
tem része volt. Ugyan hobbi szinten csak, de mindig hozzátartozott 
a mindennapjaimhoz. Gyerekkorom óta jobban szerettem közösség-
ben, csapatban sportolni. 

Egyre többet megtudtam a sportkör életéről, a sportolási lehetőségekről 
és sokat hallottam a jó csapatról, összetartásról. Szimpatikusak voltak 
azok az értékek, amiket a sportkör vezetői és tagjai képviseltek, akkor 
is és most is. A közösségi, csapatsport szerintem megmutatja azt is, 
hogy hogyan tudunk egymást segítve, egy célt elérni. Barátságokat, ki-
tartást és egészségesebb életet adott nekem. A sportkör tagjaként pedig 
ehhez még a valahova tartozás, az összetartozás érzése is erősödött. 
Mindig is szerettem volna ennek a csapatnak aktív tagja lenni.

A tömegsport szakosztály akkori vezetője, Busa Antal hívott el az első 
sportkörös eseményemre: egy, a győri telephelyen rendezett bowling 
bajnokságra. Akkor kezdtem ismerkedni a sportággal, mert koráb-
ban csak tekézni voltam. A verseny előtt elmentem párszor gurítani, 
hogy a szabályokat és az alap tudnivalókat megtanuljam. Az elért 
“eredményem” hűen tükrözte az akkori tudásomat, gyakorlatlanságo-
mat. Utolsó előtti helyezett lettem összesítésben. Az utolsó helyezett 
részére készítettek egy “Bábuk barátja” kupát a szervezők. Mivel a 
jogos birtokosa nem örült neki annyira és nem kívánta átvenni, én 
vidáman vállaltam az ereklye átvételét. Már akkor tudtam, hogy elég, 
ha ránézek és ez motiválni fog abban, hogy fejlődjek, ezt a sportot 
is egyre jobban megismerjem és elsajátítsam. Így is lett, 3 év eltelté-
vel Női I. helyezést értem el. Nagyon jó hangulatú versenyek voltak, 
egymást segítő, támogató embereket ismertem meg ezek során. 

Ez a kihívásokkal teli időszak energiával töltött fel, ahogy egyre több 
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sportágban vettem részt iparági sportrendezvényen, versenyen. Ez 
felelősséget és lehetőséget is jelentett egyben. Felelősséget, hiszen az 
elért eredményeim hatással voltak a csapat eredményére. A munkál-
tatómat képviseltem, ami szintén egyfajta felelősség. Lehetőséget, 
hogy fejlődjek adott sportágban, együtt szurkoljak a csapattársak-
kal csapattársaknak, új sportbarátságokat kössek. Lehetőséget, hogy 
bekapcsolódjak a szervezésekbe, jobban megismerhessem a sportkör 
tevékenységeit. Eközben ismét újabb embereket ismerhettem meg 
és ezáltal magamat is még jobban. „Észrevétlenül” a sportkör tagjai 
közül sokan nagyon jó barátaim lettek.

Egyik évben a VOTT csapatba hívtak el a kollégáim. Tudták, hogy 
szeretek túrázni, kirándulni és az új kihívásokat is vállalom. Az első 
terepi versenyemen kisebb, de fontos feladatot bíztak rám, az idő 
mérését. Csendben már figyeltem a rutinos térképolvasókat, hogyan 
tájékozódnak, mikre figyelnek. Az első versenyen beleszerettem ebbe 
a sportba. Itt találkozik a természet szeretete, tisztelete és a sport, 
amit csapatban, egymást támogatva kell teljesíteni. És elkezdtem ezt 
az utamat is. Részt vettünk sportköri barátokkal pár országos ren-
dezésű versenyen, nappali és éjszakai kihíváson is. Aztán 2005-ben 
megkért Albert Zoltán, hogy segítsek a sportkörünk által Sopronban 
megrendezésre kerülő VOTT-on, az egyik ellenőrző ponton. Majd 
2010-ben már nagyobb feladattal keresett meg minket. A Győrben 
megrendezett VOTT szervezésében, a terepi feladatok és azzal kap-
csolatos minden teendő előkészítésével, támogatásával. Akkor megta-
pasztalhattuk azt, amit előtte csak sejtettünk. Hogy egy ilyen múlttal 
rendelkező, ennyi résztvevőt fogadó rendezvény megszervezése em-
bert próbáló, és ugyanakkor fontos dolog. Ekkor ért az a megtisz-
teltetés is, hogy Nándi bácsival (Bacsó Nándor) együtt dolgozhattam 
és azóta barátként üdvözöljük egymást minden találkozáskor, tele-
fonbeszélgetéskor.

Ha részt vesz valaki egy VOTT-on, biztosan megszereti és részese 
szeretne lenni minden évben. Akár terepi, akár városi indulóként 
indul neki újra és újra a versenynek. 

Aztán 2010-ben Zoli megkeresett egy új sportág “behívásával”, egy új 
rendezvény megteremtésének ötletével. Ez a sportág pedig a városi táj-
futás. Olyan lelkesedéssel, átéléssel mesélte a korábbi saját élményeit,
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hogy egyből megtetszett az ötlete. Rendezzünk városi tájékozódási futó-
versenyt a tagoknak és minden érdeklődőnek. Alakítsuk ki úgy a 
pályákat, hogy megismerjék kicsit máshogyan nézve Győr egy-egy 
városrészét az emberek. Ebben segítséget nyújtott a kezdetektől Weibl 
Zoltán és kis, de összetartó tájfutó csapatuk.

Szerettük volna a kicsiket és nagyokat is megszólítani, mozgásra 
ösztökélni. Ezért több kategóriát indítottunk, a megszokott tájfutó 
kategóriákon felül. Készült gyalogosan teljesíthető pálya is, ahol 
családok is sétálhattak, akár babakocsival. Valamint próbaként 
csináltunk a legkisebbeknek is rajzokkal jelzett, szalagozott mini 
pályát is. És még abban az évben elindítottuk az Elektromos Kupát, 
amit minden évben megrendeztünk (amennyiben lehetőség volt rá 
tavasszal és ősszel is rendeztünk egy-egy versenyt), amíg a kialakult 
vírus helyzet ezt lehetővé tette. Évről évre igyekeztünk új városrésze-
ket megismertetni az indulókkal. Lehetőséget biztosítani a két forduló 
között további sportolásra - pl. foci - vagy egyéb kikapcsolódásra, 
mint a számháború.  Láthattuk, hogyan nőnek fel a gyerek indulók és 
fejlődnek közben a tájékozódásban. Voltak, akik először a családdal 
együtt indultak, aztán a két gyermek külön csapatként és végül már 
egyéni versenyzőként vágtak neki a választott pályának.

A sport megtanított még kitartóbbnak lenni, még jobban együtt-
működni a csapattársakkal. Örülni és értékelni tudni, ha egy jó 
csapat tagja lehetek. A rendezvények szervezésében való részvétel 
pedig a sok munka ellenére mindig feltöltött energiával. Jó volt látni
a résztvevők arcán az örömet, a sport szeretetét. A találkozások 
különleges pillanatait. Először kisebb feladatokban tudtam támogat-
ni a versenyek szervezését. Aztán egyre több mindenben tudtam 
hozzájárulni ahhoz, hogy sikeresen 
zárjuk az adott rendezvényt. Ez segített 
még tovább fejlődni a feladatok össze-
hangolásában, a sokszínűség kezelésé-
ben, változásokhoz való gyors alkal-
mazkodásban, problémamegoldásban. 
Ezek mind fontosak a mindennapi 
életemben, a munkám során is.

Komondi Elvira
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Az önkéntes aktivista

22 évesen kezdtem pályafutásomat az ÉDÁSZ-nál, és mint új mun-
kaerőt engem is informáltak a kollégák, hogy milyen lehetőségek van-
nak a munkavállalók számára és így hallottam a Sportkörről. A kez-
detekre már nem emlékszem, de rögtön beléptem, ahogy hallottam 
róla. Az első élményeim a közös úszásokról, szaunázásokról vannak 
a Fortunátusban. Egy jó ideig rendszeres péntek délutáni elfoglaltság 
volt, hogy kieresztettük a gőzt az egész heti munka után. Szép 
emlékeim vannak a bowlingozásokról, rendszeresen versenyeztünk, 
ahol a jó hangulat és a sok nevetés elmaradhatatlan volt. Például a 
nőnapi bowlingozás sok évig hagyományként élt, lelkesen vártuk. 
Egyik ilyen versenyen pillantottam meg először a későbbi férjemet, 
persze ezt akkor még nem tudtam. Nagyon szeretett bowlingozni és 
a kollégájával nehezményezték, hogy csak hölgyek vehetnek részt, 
ezért nőnek öltözve jöttek el – ezt a mai napig nevetve emlegetjük. 
Sokat köszönhetünk Busa Tóninak, aki összetartotta, rendszeresen 
szervezte a bowlingozásokat, amíg az ingatlan lehetőségek engedték. 

Később a tenisz szakosztály tagjaként többek közt az Állatkert mel-
letti pályán teniszeztünk, ahol az oroszlánok üvöltése, idilli aláfestése 
volt a tenisz játszmáknak. Gyerekkorom óta érdekelt ez a sport, de 
valahogy nem sikerült kipróbálnom. Az Elektromosnak köszön-
hetően felnőtt fejjel kezdtem bele a teniszezésbe, jártam oktatásra, 
néhány házi versenyre, bár nem a versenyzés motivált, örömmel 
vettem részt egy pécsi iparági tenisztalálkozón.

Büszkén mondhatom, hogy részesei voltunk a győri sárkányhajós 
élet fellendülésének. Adorján Tibi verbuválta az első csapatot a Győri 
Sárkányhajó Fesztiválra, és talán már csak ketten-hárman vagyunk 
az eredeti csapatból, de szerencsére gyorsan népszerű csapatsport-
tá nőtte ki magát, és sok új csapattaggal bővült a vízi szakosztály. 
Vicces visszaemlékezni az első próbálkozásokra, sokat fejlődtünk 
azóta, köszönhetően a rendszeres és kitartó edzéseknek, az össze-
tartó csapatnak és a jó edzőknek. A versenyeken a csapatszellem 
is erősödik, és nem csak itthon, hanem egészen Velencéig, a híres 
Vogalongára elmegyünk közös evezésekre, amiről sok szép emléket 
őrzök.
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Örülök neki, hogy a szakosztály tagja vagyok. Viszont az utóbbi 
pár évben az időm nagyobb részét nem maga a sportolás, hanem 
az egyes sportesemények rendezése, szervezése, valamint a Sport-
kör működésének támogatása teszi ki, amit persze ugyanolyan lel-
kesedéssel végzek. Adminisztratív dolgokban, iparági találkozók, 
sportköri rendezvények szervezésében veszek részt. Ezen túlmenően 
a Sportkör gazdasági ügyeit felügyelem, és szeptember óta betöltöm 
a Felügyelő bizottság elnöki tisztjét is. Emellett aktívan veszek részt 
az Iparági Sportbizottság munkájában szakmai titkárként, valamint a 
Természetbarát Sportági Bizottság tagjaként a városismereti szakért 
vagyok felelős.

Számomra fontos az önkéntesség, ahogy jópárunknak ebben a 
közösségben. Van egy erős mag a Sportkörben, akikkel tartalmas 
rendezvényeken tudunk részt venni, ami bár jelentős munkával jár, 
energiával is feltölt, valamint azzal a jóleső érzéssel, hogy a részesei 
lehetünk. Gondolok itt a például a 2017-es Ifjúsági Olimpiára (EYOF), 
ami nem csak a város, hanem a mi életünkben is jelentős esemény 
volt, amit végig kísérhettünk egy csapat Elektromos önkéntessel.

Egyik legkedvesebb rendezésem a ta-
valyi évben létre hívott Tromos Bál. Ez 
nem kifejezetten a sportról szól, inkább 
a közös csapathoz tartozás erősítése 
kötetlen formában és egy hagyomány 
újraélesztése. Hűen az Elektromos 75. 
évfordulójához szeretnénk ezt az évet 
egy bállal is megpecsételni, és folytatni 
a megkezdett hagyományt.  

Krankovitsné Dávid Henrietta

 
A sportkör egy nagy család

Friss diplomásként, 1996 novemberében kezdtem el dolgozni az 
akkori ÉDÁSZ francia tulajdonosánál; a Győri Elektromossal a rá 
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következő év nyarán ismerkedtem meg. Egy céges sportnapon vettem 
részt a Balaton partján, ahol megismerkedtem Albert Zolival, ő beszélt 
először a cégnél működő Sportkörről, a sportolási lehetőségekről a 
cégnél. Korábban teniszeztem, de az egyetemi évek alatt nem volt rá 
lehetőségem, gondoltam, most újra megtalált a lehetőség. Ősszel már 
részt vettem egy regionális szervezésű céges teniszversenyen, Szom-
bathelyen. Nagyon jó hangulatú volt a verseny, a közös buszozás, de 
más miatt lett igazán emlékezetes: itt ismertem meg a férjemet, Zsolt-
ot. Azóta pedig már közösen járunk a sporttalálkozókra, egymást 
erősítve – teniszen kívül pingpong és síversenyekre is - ahol bár 
nem vagyok olyan eredményes, mint ő, de rendszerint dobogós, vagy 
pontszerző helyezést érek én is el. 

Nagy élmény volt számomra az első Iparági tenisztalálkozó 1998-
ban, ahol bár 3. helyezést értem el, versenyrutin híján a leghosz-
szabb megnyert mérkőzéssel is „büszkélkedhettem” (~3,5 óra). Azt 
hiszem kimerítettem a „csúnyán nyerni” kategóriát. Az ellenfelem 
díjat is kapott a leghosszabb mérkőzés veszteseként. Azóta azért 
már csiszolódott a tudásom, rutint is szereztem, és persze családi 
segítségem is van. Mindezek eredményeképpen az évek során álltam 
már dobogón csupa korábbi versenyző között is. 

Fontos esemény nálunk az iparági tenisztalálkozó, a családi 
nyaralásokat is úgy szervezzük, hogy ezen az augusztusi hétvégén ott 
tudjunk lenni. Szinte csak a két fiunk, Balázs és Tamás születésének 
évét hagytuk ki, amint jártak, már jöttek velünk ők is, ill. néhány 
éve már ők is versenyeznek, családi vegyes párost is játszunk. Ezen 
kívül még egy alkalom volt, amikor nem tudtunk részt venni, amikor 
a találkozó időpontja egybe esett a koppenhágai Racketlon Páros és 
Csapat Európa Bajnoksággal, ahol a fiúk csapatban és párosban U16-
os kategóriában harmadikak lettek.

A sportolás mellett a sportszervezésben is aktívan részt veszünk. Szer-
veztünk Sopronban tenisz, Győrben pingpong, fallabda, Veszprém-
ben és Győrben természetbarát találkozót, ezzel is erősítve a saját 
cégben a barátságainkat, a többi társ cégben a sportbarátságain-
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kat. Nagyon hiányzik, hogy ezekről 
most le kell mondanunk a vírus-
helyzet miatt. 

A Sportkörnek leginkább a Családot, 
barátokat, jó munkahelyi légkört 
köszönhetem. A munkában is nagy 
segítséget jelent, hogy egymást minden-
ben támogatjuk. 

 Szalay-Skultéty Judit

 
Mert kell egy csapat

Pályakezdő fiatalként harminc évvel ezelőtt az ÉDÁSZ-ban kezdtem 
el dolgozni, és a munkahelyi környezetben a tapasztalt kollégáimtól 
hallottam a Sportkörről, akik akkor már aktív tagok voltak. Akkori-
ban az ÉDÁSZ sportnapjainak az Elektromos csarnok és a focipálya 
adott helyszínt, ahol a szervezésekben kollégáim is szerepet vállal-
tak. Invitáltak engem is a részvételre. Én minden ilyen eseményen 
szívesen részt vettem, majd hamarosan már a vidéki sportrendez-
vényekre is nagy lelkesedéssel csatlakoztam.

Úgy gondoltam, hogy ebben a sportkörben a különböző sportolási 
lehetőségek mellett további ismerősöket szerezhetek mind az ÉDÁSZ-
os kollégáim köréből, mind pedig a villamos iparági közösségekből is. 
A harminc év alatt több olyan igaz barátság kötődött, amelyek mind 
a mai napig tartósan is megmaradtak. Ebben a közösségben mindig 
is jól éreztem magamat. 

Eleinte többféle sportot: teniszt, pingpongot, tekét, bowlingot, síelést, 
vitorlázást vagy focit kipróbáltam, de aztán kiderült, hogy a versenyek-
en az egyéni sikereim helyett inkább a szurkolási támogatásom és az 
összetartó szerepem lesz a csapat számára igazán hasznos. Ezt én 
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egyáltalán nem bántam, ebben a szerepben is szívesen vettem részt 
a sportversenyeken.

Iparági sportversenyek kapcsán külföldre is eljutottunk. Többször 
voltunk a szlovákiai Talé-ban síversenyeken. Szívesen emlékszem 
vissza a sípálya helyszínére. De nem konkrétan síelésre vagy a “jó 
minőségű” sípályára, hanem inkább a pálya aljában álló fabarakkra, 
ahol is a szombat esti zárórendezvényt tartották. Az eredményhir-
detésen ugyan nem sokszor említették a csapatunkat, de a vacsora
után a hajnalig tartó bulin rendkívüli hangulatot teremtő E.ON-
os gárdánkra és az asztalon táncolásunkra sokan felejthetetlen 
élményként gondolnak vissza a mai napig is. 

Az utóbbi években a versenyek szervezésben és lebonyolításában 
veszek részt, ott is leginkább informatikai jellegű feladatokban 
támogatom a csapatot. 

Jó érzés volt korábban a sport-
versenyeken versenyzőként részt venni, 
de egy sikeres versenyt megszervező 
csapat tagjaként mindig kellő motivációt 
kapok az elkövetkezendő időszakokra.

Tóth Ernő
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Szakosztályaink



Asztalitenisz
A jubiláló Győri Elektromos Vasas Sportkör életében mindig nagyon 
fontos szerepet töltött be az asztalitenisz. A szakosztály lelkes és 
rengeteg sportsikert elért nagyjaira tisztelettel emlékezünk, de saj-
nálatos módon a múltidézés korlátos. Elődeinkről jószerivel csak egy-
egy szóban felidézett történet maradt meg a még élők emlékében. 
A részletes emlékek hiányát magyarázza az is, hogy a napjainkban 
megszokott, internetes információ tárolás és visszakeresési lehetőség 
harminc évvel ezelőtt még nem létezett.

Az 1990-es éveket megelőző évtizedek sportköri asztalitenisz történé-
seinek részletes ismerete, ismertetése nélkül is mindenképpen kie-
melendő Horváth Tibor sporttárs, sportvezető, aki nem kevés ener-
giával játékhelyet (Kiskúti Elektromos Csarnok) és nemzetközi meg-
mérettetésen is jeleskedő csapatot hozott létre Győrben. 

Jelen sorok írója szorosabban 1996-ban kapcsolódott be az asztali-
tenisz szakosztály életébe. Ebben az évben történt, hogy az ÉDÁSZ 
Rt. pénzügyi támogatásának megvonása miatt, a városhoz semmi-
lyen szállal nem kötődő profi játékosok távoztak egyesületünktől.
Kun Tibor játékos-edzővel, az ekkor a tízes éveik elején járó, a 
sportággal éppen csak ismerkedő, többségében ÉDÁSZ Rt. munkavál-
lalói szülők gyermekeivel, az NB III-as bajnoki osztályba visszalépve 
kezdődött az új csapat építése. Eleinte értelemszerűen nem sok siker-
élményük volt a bajnoki mérkőzéseken szereplő fiataloknak, ugyan-
akkor a játéklehetőséggel rengeteg meccsrutint szereztek. Szakmai 
fejlődésük érdekében edzőpartneri megállapodást kötöttünk a ko-
rábban magasabb szinten is eredményes játékosokból álló GYÁÉV 
csapatával. Bella J., Márton Gy., Péntek G. és Fekete T. gyakorlati és 
elvi tanácsait nagyon jól hasznosították fiataljaink, kiknek fejlődése 
a korábbi trénert váltó Kalmár Tamás edzősége idején lényegesen fel 
is gyorsult.

Az NB III-as bajnokság megnyerése azonban már az Erdélyből 
érkezett mesteredző, Péter Pál nevéhez fűződik. A román válogatott 
egykori mestere Győrben otthonra, az Elektromos pedig személyé-
ben az asztaliteniszre időt és energiát sohasem sajnáló sportemberre 
talált. A következő bajnoki évben feljutó újoncként második hely-
ezést értünk el az NB II-es bajnokságban. Újabb egy év eltelte után, 
már itt is bajnoki címet szereztünk, és visszajutottunk az NB I-be, 
saját nevelésű játékosokkal!
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A lendületet az sem tudta megtörni, hogy nagy szomorúságunkra 
a részvénytársasággá alakult privatizált cég vezetése értékesítette 
a Kiskúti Sporttelepet. A Sporttelep elvesztésével játékhely és 
edzéshely tekintetében albérleti évek következtek, mely az után-
pótlás létszám lényeges csökkenésével járt, ugyanakkor a megmaradt 
kitartó mag továbbra is hozta az eredményeket, hiszen sikerült újabb 
bajnokságot nyerni, így már következett az EXTRA liga. Az ország-
ban nem volt még egy hasonló csapat, ahol a legmagasabb bajnoki 
osztályban saját nevelésű játékosok asztaliteniszeztek. 2016-ban 
a Széchenyi István Egyetem és Sportkörünk hosszú távú együtt-
működési szerződést kötött. Állandó játékhelynek használatra meg-
kaptuk a Petz Lajos középiskola tornacsarnokát, amely 2019. évben 
pályázaton elnyert állami támogatás segítségével teljesen megújult. 
Újra tudunk nagy számú gyermeket fogadni edzéseinken és a három 
bajnoki osztályban – NB III, NB II, NB I – szereplő férfi csapataink 
is méltó helyen tudják játszani csapatbajnoki mérkőzéseiket.

A jövő ismét ígéretes, hiszen NB I-es csapatunk 2021 év tavaszán 
veretlenül vezeti a bajnokságot, jó esély van ismételten az EXTRA 
ligába jutásra.

A csapatbajnoki sikerek mellett, szívesen emlékszem egyéni 
versenyzőink kiemelkedő sikereire is. A teljesség igénye nélkül ilyen 
volt Stanitz Gábor utánpótlás országos bajnoki címe, Papp Gábor 
felnőtt egyetemi országos bajnoki címe, Lung Dániel többszöri felnőtt 
országos páros harmadik helyezése, a serdülő leánycsapat (Kovács 
Adrien, Lung Anita, Ladányi Dóra) országos bajnoki címe, megtörve 
a Statisztika 20 éves egyeduralmát.

A Kiskúti Sporttelep nagyon hiányzik, az egyesületi sportágak gyakor-
lásának más-más helyszíne nem biztosítja az amatőr ill. versenysze-
rűen sportolók közvetlen barátságának kialakulását, az egységet.

Jó volna a jövőben megtapasztalni, hogy sikerül egy – a korábbi le-
hetőséghez hasonló – telepet létrehozni, felépíteni az elődeinkhez 
hasonlóan.

A 75 éves Tromosnak gazdag múltja, figyelemre méltó jelene és a 
sportköri tagok jelenlegi kötödését látva, megítélésem szerint szép 
jövője is lesz.

Szakosztályvezető: Papp Zoltán
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Egy életút szépségei

Kalandos út vezetett a Sportkörhöz, mely egy egész élet munkáját 
öleli fel. 1943. december 28-án születtem Budapesten. Nem sokkal 
később, 1944 szilveszterén az oroszok elhurcolták édesapámat, akit 
soha többé nem láttunk. Vészterhes időket éltünk, mert a házunkat 
is lebombázták, ezért édesanyámmal Marosvásárhelyre költöztünk a 
nagyszülőkhöz. Iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. A technikum 
után asztalitenisz szakedzői diplomát szereztem, amit kamatoztattam 
Romániában. Az általam felkészített pingpongozók több serdülő és 
ifjúsági Európabajnoki címet is szereztek a Marosvásárhelyi Építők 
színeiben. Ekkor szakedzőként dolgoztam itt másodállásban. Mind-
azonáltal sok tapasztalatot szereztem munkahelyeim révén, legyen 
szó a Postaigazgatóságon vállalt munkáról, vagy a Megyei Építkezé-
si és Szerelési Vállalatnál eltöltött időről, ahol munkaszervezéssel és 
bérszámfejtési feladatokkal foglalkoztam. Majd idővel itt is előrébb 
léptem a ranglétrán, ami abban nyilvánult meg, hogy a Maros megyei 
Építkezési Tröszt főtechnikusa lettem, és ezzel párhuzamosan a Buka-
resti Építészeti Kutatóintézetben is dolgoztam, mint normaszakértő. 
Ez egy érdekes korszaka volt életemnek, melyet egy külföldi munka 
váltott fel. 1983-tól hat éven keresztül a Líbiai kirendeltségen dol-
goztam. Mi sem bizonyítja jobban a változatosságot, mint az, hogy a 
90-es évek elején már Ukrajnában munkálkodtam 1998-ig. Nyugdíja-
zásom után visszatértem Marosvásárhelyre, ahol még néhány évet 
eltöltöttünk feleségemmel. 

A gyerekeim Bécsbe költöztek, a 2000-es évek elején úgy döntöttünk, 
hogy áttelepülünk Marosvásárhelyről Győrbe. Itt úgy hozta az élet és 
a tenni akarásom, hogy ismét közelebb kerültem a sporthoz. A Győri 
Testnevelési Hivatalnál meglátva a diplomámat, átirányítottak a 
Győri Elektromos Asztalitenisz Sportköréhez és itt találkoztam Papp 
Zoltánnal. Akkoriban szükség volt asztalitenisz szakedzőre, ekkor 
kezdtem el a gyerekekkel foglalkozni. Az alap, kollektív nevelésre is 
nagy hangsúlyt fektettünk. A sok edzés, gyakorlás mellett osztály-
kirándulásokat, közös horgászatot és egyéb összejöveteleket is szer-
veztünk. Ez összekovácsolta és plusz értékeket is adott a csapatnak.

Rengeteg ismerőst, barátot adott a Sportkör, akikre bármikor 
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számíthatok. A közös munka kitartást adott nekem is és nekik is. 
Ez kamatoztatni tudtuk az élet más területén is. Az itt felnőtt és a 
sportban szép sikereket elért „gyerekek” ma már a világ különböző 
országaiban az élet minden területén (család, munka) megállják a 
helyüket. 

Kihívások mindig is érik az embert. 2006 őszén a harmadik helyen 
álltunk az NB I-ben. A tavaszi szezonban az első helyet szereztük 
meg a csapat remeklésének köszönhetően. A siker értékét növeli, 
hogy a játékosok mind saját nevelésű győri fiatalok. Ugyanakkor a 
sikerrel vett kihívások is olyanok, mint a szép emlékek. Melengetik 
az ember szívét, amikor csak rájuk gondol. Emlékszem, az NB I-
be való feljutáshoz kötelezően meg kellett verni a Dombóvár csap-
atát, idegenben! Az őszi fordulóban kikaptunk itthon 10:8-ra, és a 
fiúk lelkiállapota a mélyponton volt. Sokat beszélgettem velük, és 
hogy némi motivációt adjak nekik, azt mondtam, nemcsak megverjük 
őket, de útban hazafelé az egész csapat, mint biztos feljutó megnyirat-
kozik kopaszra!!! Belementek a fiúk, és miután nagyon megvertük 
Dombóvárt Paár Dávid megnyírta az egész csapatot.

Sok helyen megfordultam a világban, 
több egyesületnél dolgoztam és min-
denhol jó kapcsolatom alakult ki. A mai 
napig hívnak, keresnek a volt és jelen-
legi edzők, játékosok. Akár szakmai 
segítségért, akár egy jó beszélgetésre. 
Mindemellett nem titok, hogy „a szívem 
a Tromosé”.

Péter Pál

A cél felé

A sportkörrel már gyerekként, mint ellenféllel találkoztam az országos 
asztalitenisz versenyek során. Az egyesülethez azonban csak fel-
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nőttként kerültem, ahol 5 évig játékos, később játékos és vezetőedző 
voltam az extraligás szakosztályban. Horváth Tibor szakosztály-
vezető invitálására kerültem a klubhoz, akinek a fiával, aki már akkor 
az Elektromos SK-t képviselte, gyerekként sokáig riválisok voltunk, 
később azonban közösen országos versenyeket nyertünk párosban, 
miközben mindketten más-más klubot képviseltünk. 

Érdekesen indult ez a kapcsolat. Az Elektromos SK-val folytatott le-
igazolási tárgyalások részeként, 1988-ban egy megbeszélés után 
mutatták meg az asztalitenisz csarnokot és a leendő lakhelyemet, ami 
az akkori ÉDÁSZ területén volt. A csapattársaim (Horváth, Fodor, 
Jakab, Kalmár) akiket korábbról az országos versenyekről ismertem, 
már a csarnokban vártak. Ez a találkozás meghatározó volt számom-
ra, mert ekkor rögtön meg is állapodtunk.

Megállapodásunkat követően az Elektromos SK megegyezett akko-
ri csapatommal, a Postás SE-vel az átigazolásomról, 500.000 Ft-ért 
vásároltak meg. Ezt az összeget azonban az Elektromos SK részben 
eszközökkel egyenlítette ki, többek között labdákat is adtak, melye-
ket volt csapattársaim Hanek-labdáknak neveztek el, becenevem 
után. Érdekes epizódja volt ennek a labda-ügynek, hogy a kérdéses 
sporteszköz a mosonmagyaróvári műanyaggyár kísérleti terméke 
volt, ami méltán NEM lett világhírű. Az igazi asztaliteniszezésre tel-
jesen alkalmatlan játékszert végül is úgy „hasznosították”, hogy erőlé-
ti edzésként az akkori felnőtt válogatottaknak kellett összetaposniuk 
minél több darabot adott idő alatt…

Visszatérve Győrbe érkezésemhez, a jelenlegi egyesületi elnök, 
Albert Zoltán azonnal leigazolt a kispályás foci csapatába is, így 
szinte azonnal barátokra találtam a városban. Várakozásokkal teli 
esztendőket éltünk. Az Elektromos SK még NB II-es csapat volt, 
mikor felnőtt válogatott játékosként a klubhoz kerültem. Az első év 
legnagyobb kihívását az jelentette, hogy feljussunk a legmagasabb 
osztályba, ami a kemény edzéseknek és a csapat kitartásának, össze-
tartásának köszönhetően sikerült is. Az ezt követő harmadik évre 
együtt kiharcoltuk a jogot az európai kupákban való indulásra is, ami 
egy újabb mérföldkövet jelentett a klub számára. Az európai amatőr 
csapatok ellen sikeresen szerepeltünk, de erre kevés esélyünk volt 
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az idegenlégiósokkal fellépő profi csapatok ellen. Ezért szakosztá-
lyunk kiemelkedő sikere volt, amikor egy francia profi csapat ellen 
is győzedelmeskedni tudtunk, miközben ebben a klubban játszott 
az akkori francia ranglista 2., 7. és 9. helyezettje. Ugyanakkor 
emlékszem olyanokra is, melyek részben jó, részben kevésbé derűs 
pillanatokat okoztak. A második évben az utolsó mérkőzésünk arról 
szólt, hogy ha elveszítjük, akkor kiesünk, míg, ha nyerünk, akkor 
kupacsapat vagyunk. Végig fej-fej melletti küzdelem után, 12-12-es 
állásnál, drámai küzdelem után meccslabdát hárítva sikerült nyerni. 
Az Elektromos SK akkori elnöke, Gyuri bácsi végig izgulta a meccset, 
majd másnap a mentő vitte el, szívinfarktust kapott. Szerencsére 
gyorsan felépült, de betegségében valószínűleg ez a mérkőzés is köz-
rejátszott. Felépülése után már csak a kevésbé izgalmasnak ígérkező 
mérkőzéseket látogatta. 

Hálás lehetek a sportkörnek, mert az elődök révén az edzőség min-
den csínját-bínját itt tanultam meg, itt lettem kész edző, valamint a 
sportszervezés, nevezések intézése, edzésbeosztás, versenyrendezés 
elsajátítását is a klubnál töltött éveknek köszönhetem. Ez sokat adott 
az életemhez. A kitartás az a tulajdonság, amely képessé tesz arra, 
hogy felálljunk, ha a földre kerülünk, egy ideiglenes kudarc ellenére 
is tovább haladjunk a célunk felé. Ez a tulajdonság ad bátorságot és 
erőt, hogy tovább menjünk minden akadály ellenére is.

Függetlenül attól, hogy ezek az akadályok 
belső (például félelmek, halogatás), vagy 
külső eredetűek (szakmai segítség, pénz 
hiánya) a lényeg, hogy ezek többségén 
kitartó munkával át tudsz törni. Ehhez 
elengedhetetlen a kitartás, mint szokás 
és hozzáállás elsajátítása. Ezt kaptam és 
ezt a mai napig kamatoztatom.

Hanicz Sándor
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Véletlenszerű találkozás

A mozgás maga már egészen kisgyerekkorom óta jelen volt az 
életemben. Apukám is versenyszerűen sportolt, de a tágabb csalá-
di körben is többen foglalkoztak a sporttal. A pingponggal 4-5 éves 
koromban ismerkedtem meg. Rendszeresen játszottam az unoka-
testvéremék pincéjében, valamint a családi nyaralások alkalmával a 
Balatonon is. Aztán 1999 végén a szüleim egy újságcikkben olvasták, 
hogy a Győri Elektromos VSK Asztalitenisz szakosztálya nyílt edzést, 
amolyan játékos toborzót tart. Ezen az egyik bátyám, illetve az 
unokatestvérem vett részt. Megkérdezték tőlük, nincs-e esetleg egy 
fiatalabb rokon is a családban. Még aznap megkerestek, lenne-e 
kedvem. Nekem természetesen volt, így a rákövetkező naptól kezdve, 
az általános iskola első osztályával párhuzamosan a sportpályafutásom 
is elindult. Röviddel azután, hogy elkezdtem rendszeresen látogatni 
az edzéseket, a csapat vezetői részéről felmerült az ötlet, mi lenne, ha 
igazolt játékosként folytatnám tovább. Én erre természetesen nagyon 
büszke voltam. Leigazolásom abból a szempontból is előnyös volt, 
hogy így a korábbiakhoz képest még több versenyen vehettem részt, 
ami számomra nagy örömöt jelentett, hiszen nemcsak a mozgás, de 
maga a versenyzés, valamint az azzal járó adrenalin már abban az 
időben is lételememnek számított. 

Persze kihívások is kísértek. A sportköri tagság sokszor jár áldoza-
tokkal. Azt gondolom, egyetlen sportágban – így az asztaliteniszben 
– sem lehet eredményt elérni lemondások nélkül. Számomra a sport-
kör életében való részvétel talán legnagyobb kihívását a szórakozás 
és a kikapcsolódás hiánya, az egyéb programokról való lemaradás 
jelentette és jelenti a mai napig. Gyakran fordult elő, hogy míg a 
baráti társaságom a szabadidejét pihenéssel, szórakozással, vagy 
éppen nyaralással töltötte, addig én edzéseken, edzőtáborokban, 
vagy éppen versenyeken vettem részt. Ennek rengeteg építő hatása 
volt. A Tromosban mindig jó hangulat uralkodott. A 2000-es évek 
közepéig a saját sporttelepünkön készülhettünk, ahová rengeteg em-
lék fűz. Az erőnléti edzések alkalmával számtalanul róttuk a köröket 
a sportcsarnok mellett található focipálya körül, vagy éppen magunk 
is fociztunk. Ha elfáradtunk, pihenésképp csak leültünk a fűbe és 
bámultuk a szomszédos állatkertben legelő zsiráfokat.
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Talán a legnagyobb egyéni sikerem is ehhez az időszakhoz köthető, 
amikor is 2003-ban sikerült megnyernem a korosztályos Országos 
Bajnokságot Mohácson. Ez nagy lökést jelentett számomra és jó 
visszaigazolása volt a befektetett munkának. Rámutatott arra, hogy 
megéri csinálni. Továbbá ennek a sikernek köszönhetően meghívót 
kaptam a serdülő válogatottba is.

Amit talán még a sportszakmai sikereknél is fontosabbnak tartok, 
hogy már gyerekkoromtól kezdve rengeteg barátot és jó ismerőst sze-
reztem a sportkörön keresztül, akár az egyesületen belülről, akár az 
ország más klubjaiból is, akikkel a mai napig jó kapcsolatot ápolok.
Mindezeken túl a Tromos csapatán keresztül számtalan külföl-
di túrához is volt szerencsém. Jó néhány nyarat tölthettem erdélyi 
edzőtáborozással, de versenyeztem többek között Svájcban vagy 
éppen Belgiumban.

Jelenleg jogászként dolgozom. A diplomámat nem volt könnyű 
megszerezni, hiszen mellette már főállásban dolgoztam, illetve a 
pingpongot sem hagytam abba. Ráadásul ebben az időszakban si-
került megnyernünk az NB I-es bajnokságot, amivel kivívtuk a leg-
magasabb osztályban, az Extra Ligában való szereplés jogát. Ezzel 
kapcsolatban van némi hiányérzetem, hiszen az iskola és a munka 
mellett nem tudtam azt a mennyiségű edzésmunkát elvégezni, ami 
a legmagasabb osztályban való jó szerepléshez szükséges lett volna. 
Ezzel együtt is ahhoz, hogy a jogi egyetemet jó eredményekkel el tud-
jam végezni, maga a sport és a sportkörben való részvétel is nagyban 
hozzásegített. Sokszor kellett felkelnem akár hajnalban is tanul-
ni munka előtt, de a sportéletemből 
megtanultam, eredményt csak kemény 
munkával lehet elérni. Ezekben a korai 
órákban mindig arra gondoltam, amíg 
tanulok, más sportolók már biztosan az 
edzésüket végzik a saját céljaik elérése 
érdekében. Úgy voltam vele, ha mások 
képesek rá, én miért ne lennék.

Dr. Stanicz Gábor
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Családban marad 1.

A sporttelepre költöztünk, kézenfekvő volt, hogy sportoljak. Ping-
pongoztam. Harminc métert kellett sétálnom, és beértem a csarnok-
ba edzésre. Motivált az asztalitenisz. A szakosztály szépen menetelt 
előre a bajnokságban, köszönhetően a csapat összetartó erejének is. 
Mind a férfi, mind a női szakosztály eljutott az NB I-ig. Örömmel 
éltük meg a bajnoki címeket, amiket bezsebeltünk. 

A szakosztályi edzések, versenyek koedukáltak voltak, így a 
helyszínekre is együtt utaztunk. Mindenki örült a másik sikerének. 
Szinte minden hétvégén asztaliteniszeztünk, legyen szó városi, 
megyei, országos versenyekről. Az utóbbinál volt, hogy két napra 
is elutaztunk. Egy évben körülbelül négy hét telt csak el pingpong 
nélkül. A szünet után nyáron erőnléti edzésekkel kezdtünk, hogy 
visszarázódjunk fizikailag a versenyek világába. Délelőtt, délután 
tartották az edzéseket, majd ebédszünetben felpattantunk a biciklire 
és mentünk a strandra.

Annyi impulzus ért, melyekből nehéz egy-egy élményt kiemelni. 
Nagyon emlékezetes volt a veszprémi úttörő olimpia. Akkora macit 
nyertem, hogy alig fért be a Trabantba. Volt olyan időszak is, hogy 
az ember azt mondta magában, már megint edzés, de felnőtt fejjel azt 
gondolom, megérte, mert ezáltal rengeteg tapasztalat és szép emlék 
ért minket. 

 Az asztalitenisz népszerű sportág volt akkoriban. Könnyebbséget 
jelentett a szülőknek is az edzés, mert pontosan tudták, hol tartóz-
kodik a gyerekük. Abban az időben kevesebb anyagi megterheléssel 
járt a sportolás. Ráadásul jó hatást gyakorolt a városrészre. Nagyon 
sok gyárvárosi pingpongos járt edzésekre a környező utcákból. Nem 
lébecoltak, hanem sportoltak. Olyan csarnokban játszottunk, ahol 
az asztalok folyamatosan rendelkezésre álltak. Nem kellett leszede-
getni, fölállítani, mert csak a miénk volt. Délután háromtól egészen 
estig folytak az edzések, ahol minden korosztályból tíz-tizenöt em-
ber képviseltette magát, a kicsiknél még többen is. Ennek az egyik 
hozadéka, hogy az eredmények jöttek, és sikereket értünk el az asz-
taloknál. 
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Szerettem pingpongozni, mert a mai korral ellentétben nem ilyen 
felgyorsult világot éltünk. Az ember lement, és nem egy órát, ha-
nem hármat töltött ott. Ment az egész család is. Sajnálom, hogy a 
saját gyerekeim ezt nem élhetik meg. Mindegyik sportolt, de ez a mai 
világban másként működik. 

Annak ellenére, hogy amatőr az egyesület, a maximumot hozza ki 
a sportolókból. Kérdés számomra, van-e még egy ilyen az ország-
ban, amely ennyi lehetőséget biztosít a pingpongosok számára. A 
sportkör alkalmazkodott az emberekhez. A tag nem azért ment le, 
hogy anyagi juttatásban részesüljön, hanem mert szeretett játszani. 
Emlékszem, az Elektromos buszával mentünk versenyre, és nem kel-
lett semmit fizetni. Kaptunk napidíjat, hogy az étkezésünk biztosítva 
legyen. Lehetőséget kaptunk, hogy fejlődjünk és a nagy versenyek 
segítségével megismerjük az ország különböző pontjain pingpongozó 
sporttársainkat.  

Tizenhárom éven keresztül szinte minden napom délutántól estig a 
sporttal telt. Belegondolva - viccesen mondva - én voltam az a lány, 
aki hétvégén is korán reggel kelt. Általában nyolc-kilenc óra körül 
kezdődött a verseny Budapesten. Ez azt jelentette, hogy hat órakor 
indultunk a városházától, emiatt én már ötkor ébredtem. A korai in-
dulással kapcsolatban is a szép emlékek jönnek elő. Például az egyik 
reggel fagyott. Jeges úton sétáltunk be a vasútállomás elé, miközben 
néha elcsúsztunk. Találkozásunk pillanatában vigyorogva meséltük 
egymásnak, ki hányszor esett el út közben. A csapattársakkal sokat 
beszélgettünk. Nem volt mobiltelefon, ami elterelte volna az emberek 
figyelmét. Általában munkásszállókon 
aludtunk, ahol a folyosón volt egy fürdő 
öt-hat tusolóval. Egyik szinten a fiúk, a 
másikon a lányok aludtak. Összeková-
csolódtunk hosszú évek versenyzései 
alatt, és ezáltal is erős kötődés alakult 
ki a sportkörön belül, mely a mai napig 
él.

Takács Mónika
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Sakk

Az 1970-ben induló villamos-iparági sakktalálkozók folyamatába 
néhány munkavállalónk is bekapcsolódott, később közülük kerültek 
ki a szakosztály megalapítói. Az 1990-es években minősített játékosok 
érkeztek az Áramszolgáltatóhoz, a nehezedő gazdasági helyzetben 
pedig lehetetlenné vált egyes győri egyesületek működése, melyeknél 
feleslegessé váltak a különböző sportágak szakosztályai. 

Ezen körülmények mérlegelésével Szalai Miklós, Horváth János 
és Szurdoki Béla úgy ítélte meg, hogy a feltételek adottak és 1995. 
január 10-én létrehozták a sakk szakosztályt. Az előzetes egyeztetése-
ket Tóth Sándor végezte a rá jellemző energiával. Horváth János lett 
a szakosztály elnöke, Szurdoki Béla társelnök, Bors Sándor szakosz-
tályvezető. 

A Győri Elektromos VSK a megszűnő Győri Textil SE jogutódaként 
indulhatott az 1994/1995. évi megyei csapatbajnokságban, mely 10 
részvevős volt, 10 fős csapatokkal. Az első öt fordulóban a Textiles az 
erőlistán lévő játékosokkal állt fel, kiegészítve két vendégjátékossal. 
Tábla sorrend szerint: Bors Sándor, Pósfai Zoltán, Forgács István, 
Panykó Károly, Nagy Ferenc, Mayer Tamás, Vaskó Imre, Nagy Lajos, 
Böröcz Gyula, Forgács János, Lőrincz Zoltán, Mészáros András, Te-
leki Sándor, Győrffy Károly, Berecz Péter, Tóth Balázs, Tóth Sándor, 
Major Jenő, Hancz Béla, Gúzs László, Tokovicz Ervin. 

1995. január 23-án elkészült a Győri Elektromos VSK erőlistája, a 
hátralévő négy forduló mérkőzéseit már ennek megfelelően játszot-
tuk le. Az első hat táblán Frank József, Bors Sándor, Pósfai Zoltán, 
Forgács István, Panykó Károly és Nagy Ferenc játszott, de játékle-
hetőséget kapott a volt Textiles játékosok mellett Nagy Péter, Ács 
György, Horváth János, Tóth József és Tóth Gábor is. 

1995. február 5-én csapatunk első bajnoki mérkőzésén 7,5-2,5 
arányban nyert a Győri Vízügy SC ellen. Megnyertük a megyei csa-
patbajnokságot, az NB II-be jutásért osztályozót játszottunk két for-
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dulóban a Tolna megyei Tamásival. Nem nevezhettük az osztályozóra 
három legerősebb játékosunkat, mert egy győri NB II-s csapatban is 
szerepeltek ebben a bajnoki évben, így nem volt esélyünk a feljutásra.

1995/1996. Megyei bajnokság, 12 csapat, 10 tábla:
Frank József, Szabó László, Bors Sándor, Zöldi Zoltán, Pósfai Zoltán, 
Forgács István a csapat elején. Minden fordulóban nyert a csapat, úgy 
lettünk megye-bajnokok. Osztályozó nélkül kerültünk fel az NB II-
be, mert a megyei és területi bajnokok közül néhányan főleg anyagi 
okok miatt nem kívántak magasabb osztályba lépni. II. csapatunk 9. 
helyen végzett a megyei bajnokságban.

1996/1997. NB II, 12 csapat, 12 tábla:
Frank József, Zöldi Zoltán, Bors Sándor, Pósfai Zoltán, Gúzs László, 
Tóth József az első hat táblán. Bekerült a csapatba Török László, 
Misler Csaba, Vertetics Attila. Hatodik helyen végeztünk az NB II-
ben.

1997/1998. NB II:
Frank József, Zöldi Zoltán, Schmikli László, Majdanics Antal, Tóth 
József. Bors Sándor az első hatban. Horváth Tamás érkezett hozzánk. 
Ismét a hatodik helyen végzett a csapat.

1998/1999. NB II:
Ézsöl Miklós, Solymosi István. Frank József, Majdanics Antal, Zöldi 
Zoltán, Schmikli László a csapat első felében. Az összes mérkőzést 
megnyertük, mint NB II-es bajnok magasabb osztályba az NB I/B-
ben folytathattuk.

1999/2000. NBI B, 12 csapat, 12 tábla:
Ézsöl Miklós, Dőry Jenő, Solymosi István, Frank József, Majdanics 
Antal, Zöldi Zoltán, Schmikli László, Tóth József, Bors Sándor, Gúzs 
László, Misler Csaba, Vertetics Attila a csapatban. Hozzánk igazolt 
Józsa Csaba és Mózes Zoltán. Ötödik helyen végeztünk az első évben 
az NB I/B-ben. II. csapatunk harmadik lett a megyei bajnokságban.

1995. január 30-án rendeztük meg első egyéni versenyünket a 
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Szabadidő Központunkban két kategóriában, 26 indulóval. A Győri 
Elektromos VSK a Győr Városi Sakkszövetséggel közösen - melynek 
15 évig a megszűnéséig elnöke voltam - közel száz egyéni versenyt 
rendezett. Kiemelhető ezek közül a Bezerédj Kupa sakkverseny, 
melyet tizenötször rendeztünk meg. Egyéni versenyeken számtalan 
helyezést értek el játékosaink. Vertetics Attila, Ézsöl Miklós, Schmik-
li László, Solymosi István, Ress Tamás, Orosz András mellett egy-egy 
versenyen mások is értek el szép eredményeket. A villamos-iparági 
sakk találkozókon csapatban tizennégyszer végeztünk az első helyen 
Csapattagok: Ézsöl Miklós, Schmikli László, Solymosi István, Zöldi 
Zoltán, Bors Sándor, Nagy Péter, Kovács Milán. Általában második 
csapatot is indítottunk, sikeresen szerepeltek ők is. A csapat tag-
jai: Horváth János, Ács György, Tóth Sándor, Szente László, Albert 
Zoltán, Kovács Szilveszter, Major Martin.

Egyéniben tizenegy első helyezés:
Ézsöl Miklós (4), Schmikli László (2), Solymosi István (2), Zöldi 
Zoltán, Bors Sándor és Kovács Milán egy-egy alkalommal lett első. 

Cím viselőink:
Vertetics Attila (IM), Ézsöl Miklós (FM), Schmikli László (FM), Ress 
Tamás (FM), Orosz András (FM), Tóth József (CM), Bors Sándor 
(CM). 2021-ben ismét az NB I/B-ben indulhatunk, már 17. alkalommal.

További csapattagok:
Orosz Klára, Jáchym Dorina, Dr. Szabó Péter Imre, Kocsis Attila, 
Torma Barna, Sós Róbert, Karakai Bence, Major Balázs, Serfőző 
Dániel, Csonka Bálint, Vági László, Solymosi Balázs, Tóth Alexand-
ra, Zakar Dóra, Ézsöl Fanni, Dúl Gábor, Bodor Gergely, De Verdier-
Mihael, Orosz András, Várkonyi Miklós, Ács Zoltán, Kiss Balázs, Dr. 
Farkas Lajos, Kurics László, Németh Bálint, Dr. Restár László, Börzsei 
András, Kocsis Anett, Pál István, Pesti Máté, Pilmayer Katalin Vio-
la, Mészáros Edmond Vilmos, Kovács Milán, Giczi Alexandra Laura, 
Petrecz Gyula, Petrecz Ákos, Bolya Éva, Molnár Liza Dorottya, Major 
Martin, Nusser Gergő.
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Szakosztályvezető: Bors Sándor

Ssz.
Bajnoki

Év

Csapatbajnokság osztálya Helyezés

I. Csapat II. Csapat I. Csapat II. Csapat

1. 1995 / 1996 Megyei csb. Megyei csb. 1. 9.

2. 1996 / 1997 NB II - 6. -

3. 1997 /1998 NB II - 6. -

4. 1998 / 1999 NB II 1.  -

5. 1999 / 2000 NB I/B Megyei csb 5. 3.

6. 2000 / 2001 NB I/B Megyei csb 6. 2.

7. 2001 / 2002 NB I/B Megyei csb 9. 2.

8. 2002 / 2003 NB I/B Megyei csb 8. 1.

9. 2003 / 2004 NB I/B Megyei csb 7. 1.

10. 2004 / 2005 NB I/B Megyei csb 8. 1.

11. 2005 / 2006 NB I/B Megyei csb 10. 2.

12. 2006 / 2007 NB I/B Megyei csb 8. 4.

13. 2007 / 2008 NB I/B Megyei csb 11. 1.

14. 2008 / 2009 NB I/B Megyei csb 10. 5.

15. 2009 / 2010 NB II - 2. -

16. 2010 / 2011 NB II - 1. -

17. 2010 / 2011 NB I/B - 6. -

18. 2011 / 2012 NB I/B - 4. -

19. 2012 / 2013 NB I/B - 8. -

20. 2013 / 2014 NB I/B - 9. -

21. 2014 / 2015 NB II - 1. -

22. 2015 / 2016 NB I/B - 10. -

23. 2016 / 2017 NB II - 2. -

24. 2017 / 2018 NB II - 1. -

25. 2019 / 2020 NB I/B - 12 -

26. 2020 / 2021 NB I/B - -
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Nem világbajnokokat akartunk nevelni…

Felső tagozatos voltam amikor már sokat játszottam, később 1958-
ban a középiskolás bajnokságon találkoztam több olyan indulóval, 
akik különböző győri egyesületekben versenyszerűen sakkoztak, de 
nem játszottak jobban nálam. Közvetítésükkel még abban az évben 
igazoltam a MÁV-DAC NBII-es csapatához, ahol 16 évig állandó csa-
pattagként a legjobb ponts zerzők közé tartoztam. A vasutas szak-
osztály anyagi támogatása 1974-ben megszűnt, a játékosokat a meg-
alakuló jogutód KTMF vette át, itt játszottam tovább 1996-ig. Közben 
1964-ben és 1975-ben megnyertem Győr-Sopron megye egyéni sakk-
bajnokságát, néhány mesterjelölti versenyen is sikeresen szerepeltem, 
legmagasabb Élő-pontszámom 2285 volt. Ezekben az években ismer-
tem meg Horváth Jánost és Tóth Sándort, mindketten jó szervezői 
képességekkel rendelkeztek, sok kisebb versenyt rendeztek, de csak 
amatőrökkel foglalkoztak.

Az 1990-es években a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt
számos vállalat tönkrement, nekem is változtatnom kellett, az ÉDÁSZ 
Rt.-hez kerültem, ahol a környezetemben fél csapatra való volt lab-
darúgó dolgozott, megismerhettem a sportkör történetét. 1970-től 
néhány munkavállaló bekapcsolódott a villamos-iparági sakk-
találkozók folyamatába. Később minősített játékosok is érkeztek 
az áramszolgáltatóhoz, a városban működésképtelen szakosztályok 
szűntek meg. 

Szalai Miklós, Horváth János és Szurdoki Béla ebben a helyzetben 
úgy látta, hogy a feltételek adottak és 1995. január 10-én létrehozták 
a sakk szakosztályt. A szakosztályvezetői feladatok ellátásával engem 
bíztak meg. A megalakulást Tóth Sándor készítette elő a rá jellemző 
fáradhatatlan egyeztető munkájával. Számomra természetes volt a 
sportköri tagság, mert itt dolgoztam, és számítottak rám, mint játékos-
ra a megalakuló csapatban. Akkor még nem tudtam, hogy számításba 
jövök majd csapatvezetőként is, erre csak a megalakuláskor kértek 
fel. Várakozással teli időszak volt, mert a meglévő játékosállományból 
olyan csapatot kellett kialakítani, mely képes a megyei bajnokságból 
minél előbb felkerülni magasabb osztályba. Meg kellett szervezni a 
fordulók mérkőzéseit, a csapat utaztatását, az egyéni versenyeztetést. 
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Az 1995/96. évi megyei bajnokságban kezdtünk, melynek csapa-
tunk egyik esélyese volt. Az első négy táblára rutinosabb játékosok 
kerültek, a többiek viszont lelkesek voltak, így elég jól fel tudtunk 
állni a mérkőzéseken. Ha lehetett, kerültük a döntetleneket, küzdeni 
kellett az egész pontért akár két királyig is. Megnyertük a baj-
nokságot, osztályozó nélkül kerültünk fel az NB II-be. 

A harmadik évben első helyen végeztünk az NB II-ben, befejeződött 
a csapatépítés, utána már nem jöttek hozzánk újabb játékosok. 
Az 1999/2000. évi bajnokságban az NB I/B-ben indulhattunk, 
megszakítás nélkül játszottunk itt 10 évig. A csapatépítés nem volt 
zökkenőmentes, a kívülállóknak nem tetszett, amit ilyen rövid idő 
alatt elértünk. A mérkőzésekre általában a legerősebb csapatot 
próbáltam kiállítani, de a távollévők pótlását is meg tudtam oldani. 

25 év alatt a csapatbajnokságban nem hagytunk üres táblát, nem 
vesztettünk kontumáltan játszmát. A játékerő mellett meghatározó 
volt a csapategység, nem csak az élő pontok számítottak nálunk. Ez 
a mentalitás jellemezte a csapatot, és az első évben megnyertük a 
megyei bajnokságot, a játékosok boldogok voltak. Megszakítások-
kal 8 évig az NB II-ben, 16 évig az NB I/B-ben játszottunk. Egyéni 
versenyeken számtalan helyezést értünk el, feljöttek a fiatalok, a 
lehető legtöbbet hoztuk ki a csapatból. Az eredményesség nagyrészt 
a szakosztály összetételéből adódott, ennél többet kellett tenni, hogy 
a játékosok jól érezzék magukat és barátként tekintsenek egymás-
ra. Nem világbajnokokat akartunk nevelni, hanem összehozni egy 
társaságot, akik számíthatnak a csapattársaikra. Hozzájárult ehhez 
az általunk megrendezett közel száz sakkverseny, melyek többségére 
más egyesületektől is érkeztek indulók. Az évzáró összejöveteleink, 
a Villamos Napi sakkversenyek az Elektromos pályán, csak néhány 
eseménye annak, amit a játékosaink 
együtt eltöltöttek. Nem lehet elfelej-
teni a Tényőre kihelyezett egész napos 
villám versenyünket, melyre korán reg-
gel indultuk el, jól sikerült minden, nem 
akartuk, hogy vége legyen, késő estig 
maradtunk.  Összegezve elégedettséget 
érzek az elmúlt huszonöt év alapján. 
Jobb emberré tett, hogy meg akartunk 
felelni a követelményeknek. 

Bors Sándor – örökös tag
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Megyei első osztálytól Kaszparovig

Kb. 10 éves lehettem, amikor versenyszerűen elkezdtem sakkozni 
a Főiskola csapatában a megyei bajnokságban, és itt találkoztam 
először az egyesülettel, de még csak ellenfélként. Amikor az Elektro-
mos feljutott az NB II-be, akkor igazoltam át két okból is. A Főiskola 
akkoriban az NB I/B-ben is képviselte magát, de az a szint még túl 
erős volt számomra. Másrészt a csapat nagy része idősebb játékosok-
ból állt, míg az Elektromosban sokkal több volt a fiatal, emiatt szim-
patikusabbnak tűnt ez a lehetőség. Mindig is motivált ez a csapat.

A kezdetekben azt éreztem, hogy muszáj jobbnak lennem, mert bár 
mindig játszottam, szerettem volna tudás alapján csapattag lenni, 
nem pedig azért, mert kötelező ifit szerepeltetni a csapatban. Évek-
kel később pedig már az hajtott, hogy én legyek az első táblás, ami 
2007-08-as szezonban meg is valósult, és azóta is tart. Ez egy szép 
emlék számomra. Ugyanakkor a legemlékezetesebb talán a mödlin-
gi sikerszériám: 2008-tól 2015-ig a nyolc versenyből hétszer első, 
egyszer holtversenyes első lettem. 56 partit játszottam le veretlenül, 
amire nagyon büszke vagyok, mert nem könnyű egy ilyen szériát 
összehozni. Ráadásul a verseny is eléggé színvonalas volt, a nyolc 
évből csak két alkalommal számítottam én a verseny legnagyobb esé-
lyesének. 2016-tól már csak gyerekversenyt tartanak, nem tudom, 
hogy ennek van-e köze ahhoz, hogy az osztrák szervezők unták már 
a sorozatos győzelmeimet. Erre a versenyre általában 4-5-en szok-
tunk menni, Bors Sanyi bácsi, Schmikli Laci, Kurics Laci, én, meg 
néha csatlakozott még valaki. 

Sok szimpatikus embert ismertem meg a csapatba kerülés óta, 
akikkel több évtizedes jó viszonyt sikerült kialakítanom, ennek 
köszönhetően sok mindenre szívesen emlékszem vissza. Sikeres csa-
patbajnokik, az idegenbeli meccsek utáni közös étkezés, a megszám-
lálhatatlan egyéni versenyen való részvétel a “kemény maggal”, a fe-
lejthetetlen sztorik az edzéseken…stb.  

A sakk egyik plusz előnye más sportágakhoz képest, hogy online is 
lehet játszani, és akár a legjobbakkal is össze lehet kerülni, nekem 
ilyen versenyzőkkel adatott meg jó pár mérkőzés. Azáltal, hogy ilyen jó 
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játékossá váltam, volt alkalmam Kaszparovval játszani az interneten.
Amikor először sikerült összecsapnom vele, akkor gyakorlatilag az 
egész testem remegett az idegességtől, de pár alkalommal később már 
normalizálódott a helyzet. Az első győzelmemnél is nagyon izgultam. 
Kiskombinációval lenyert rólam egy gyalogot, de azzal nem számolt, 
hogy az így keletkező végjátékban az én királyom sokkal előbb be 
tud avatkozni a küzdelembe, így tulajdonképpen nyerő végjátékom 
volt, amit végül sikerült megnyernem. 75 partit játszottunk, 10-65 a 
mérleg, ami 13,3%-os eredménynek felel meg. Mindig nagy élmény 
vele játszani, mert számomra ő minden idők legjobb sakkozója. Úgy 
gondolom, hogy elég jó snelljátékos vagyok, de amikor ellene küzdök, 
akkor sokszor érzem úgy magam, mint aki szinte semmit nem tud a 
sakkról. 

Hálás vagyok, hogy ilyen nagy kaliberű játékosokkal játszhatok a mai 
napig is. Elsősorban a sakkozás éltet, amit imádok űzni. Sok sikert 
értem el a csapattal és egyénileg is, nemzetközi mesterré váltam, elju-
tottam sok olyan helyre akár az országhatáron túlra is, ahová egyéb-
ként valószínűleg soha nem mentem volna, megismerhettem más csa-
patok sakkozóit, akik közül többekkel szintén jó kapcsolatot tudtam 
kiépíteni. 

Mindazonáltal a sakk megtanított egy fontos dologra, arra, hogy a dönté-
seimnek következménye van, és vállalnom kell érte a felelősséget. Fo-
lyamatosan precíz előre tervezésre 
sarkall az élet minden területén, ami mi-
att úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb 
alkalommal ér valami “váratlan” dolog, 
mint más embereket. Ezek mellett talán 
még a logikai képességemre gyakorolt 
pozitív hatását szeretném kiemelni.

Vertetics Attila
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Kis szerencse a sötét győzelemhez

Mielőtt Győrbe kerültem, futballoztam, és egy lábtörést követően volt 
lehetőségem a sakkra váltani, amit a mai napig, nyolcvannyolc évesen 
is szívesen űzök. A gyapotkutató intézet csapatában játszottam 1959-
ig, amikor felköltöztem az Alföldről. 

Az ÉDÁSZ Rt.-nél külsősként kezdtem dolgozni, mérő ellenőrként 
1960-tól 1993-ig. Mi vizsgáltuk, hogy a határértékeket szem előtt 
tartva, szabvány szerint működik-e az adott mérő vagy sem. Kitűnő 
munkahelyen emberséges kollégákkal dolgoztam, a szellemi sport 
csak erősítette ezt a köteléket. A sakk révén nagyszerű emberekkel 
ismerkedtem meg, és ápoltam is ezeket a barátságokat. Még ma is 
találkozom azokkal, akikkel ezt megtehetem. 

Hosszú évek távlatából nézve a legtöbb sportág, mint a sakk is, az össze-
tartozást erősíti, mélyíti az emberekben. Volt egy állandó kis klub-
helyiségünk, ahol összejöttünk játszani. Emlékszem, versenyekre is 
jártunk. Egyszer a Vagongyárban rendezett négyfős csapatversenyen 
vettünk részt. Nem mi voltunk az esélyesek, mégis kis szerencsével 
megnyertük. A legerősebb játékosunkat leültettük a második táblára. 
Nagy küzdelmek után ez azt eredményezte, hogy holtversenyben 
az első helyen végeztünk. Mi állhattunk fel a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára, mert sötéttel több győzelmet arattunk. Ezenkívül 
az évenként megrendezésre kerülő iparági versenyek jelentették 
számomra a kikapcsolódást is. Nem tartoztam, és most sem tartozom 
a legerősebb sakkozók közé. Ebből kifolyólag a szakosztály 95’-ös 
megalakulásától leginkább a háttérből támogattam a csapatot.  

Azt remélem, a mai fiatalságnak is jelent annyit a sakk, mint nekem. 
Segítettem és segítem most is a fiatalabbakat, ha csak a jelenlétemmel 
is. Nekem jóleső érzés volt a 60-as 70-es években, amikor számíthat-
tam a korombéliekre és idősebbekre. Bors Sándor, Ács György, Zsidó 
Károly. Nagy játékosok kerültek be, akik jó eredményeket hoztak, 
és a megyei I. osztálytól az NBI/B-ig vitték a csapatot. Ez leginkább 
Bors Sándor szakosztályvezetői munkájának köszönhető. Ez egy 
hosszútávú folyamat volt, de szépen látszott a fejlődés. Bors Sándor 
tartotta össze a szakosztályt 95-tól, és még a mai napig is vezeti. A 
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megalakulásnál már nem játszottam versenyszerűen, mégis kötődöm 
az egyesülethez, a játék szeretetének és a barátságoknak köszön-
hetően. 

Az Elektromos legidősebb sakkozó-
jaként megtisztelt azzal a vezetőség, 
hogy kitüntettek: körülbelül tizenöt éve 
örökös tagja lettem az egyesületnek. Két 
éve is kaptam egy díjat munkásságomat 
kiemelve, mely nagy büszkeséggel tölt el.

Tóth Sándor

Hobbija a hivatása

A főiskola elvégzése után kerültem kapcsolatba a csapattal. Amikor 
az első edzésre lementem a Szárnyaskerék Hotelbe, már akkor szim-
patikusak voltak a többiek és jó hangulatban beszélgettünk. Azóta 
tartó barátságok is kötődtek. Több szempontból is hasznos volt a 
sportkörhöz csatlakoznom. Női játékost keresett az Elektromos, és 
ezt a hiányt akkoriban tudtam pótolni, plusz edzési és versenyzési 
lehetőséget adott nekem a csapathoz való igazolás. 

Várakozással teli időszak következett, mert a versenyzésre, készülés-
re kevesebb energiám és időm jutott, mint szerettem volna. Akkori-
ban kezdtem a karrierem építeni. Ezután sikeresen megalapítottam 
segítőimmel az Arrabona Sakkiskolát, ahol gyerekek oktatásával 
kezdtem foglalkozni. A legnagyobb kihívás az állandó munka és 
versenyzés volt (heti 7 nap), amit aztán egy ponton túl fel kellett adni 
az egészség megőrzése végett. 

 Mégis, ahogy a sportkörre gondolok, szívesen emlékszem vissza min-
den meccsre, azok hangulatára. Minden sakkversenynek varázslatos 
atmoszférája van, amit csak az érez igazán, aki játszik. A csapattár-
sak miatt is szívesen utaztam a fordulókra NB I/B-ben, és a közös 
vacsorák jó kis emlékek. Ha játszottam, akkor mindig komolyan 
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vettem és „csak a sakk” létezett. Emlékszem, egyszer egy öt órán át 
tartó küzdelmet elvesztettem és nagyon bosszankodtam. Kb. 25 éves 
fejjel még a könny is csillogott a szememben, ezért gyorsan kisiettem 
az udvarra sétálni. Egy vasúti átjáróig/sorompóig vezetett ez az út. 
Azóta a gyerekeknek „sorompós mattnak” tanítok egy alaphelyze-
tet, valójában nem tudom, van–e köze hozzá… Persze a csapattársak 
ilyenkor vigasztaltak, és ez mindig segített valamelyest. A győzelmeket 
pedig a csapat sikerével kombinálva még nagyobb élmény volt átélni.
Sokat adott ez nekem, miközben a sakktudásom szinten tartását 
jelentette ez akkoriban.

Minden egyes kihívás az ember életében fontos és ezeket keresni 
kell! Ezt azóta is így gondolom. Eszembe jutnak az élmények, ahogy 
visszatekintek a múltra. Óvodás korom óta verseny-sakkoztam, de a 
főiskolán abbahagytam. Itt az Elektromosban újra közelebb kerültem 
a játékhoz, átértékelődött számomra a sakk és megmutatta, hogy erre 
visz az utam. 

Ma a saját sakkiskolámat vezetem, gyerekeket tanítok, akik közül 
néhányan nyolc éve járnak hozzám, és már a felnőtt csapat tagjai. 
Célom, hogy minél több gyermek megismerhesse ezt a kihívásokkal 
teli játékot, minél mélyebb rétegeiben.

Az Elektromos azért is szimpatikus, mert erősíti bennem a befo-
gadás, stabilitás, innováció érzését. A Sportkör teljes mértékben 
támogatja játékosait, a sakk szakosztálynál Bors Sándor munká-
ja példaértékű. Stabilitás, hiszen hihetetlen múlttal rendelkezik. 
Innováció: erre még nagyobb mértékben szükség volna. Sakk-
iskolám úgy gondolom, nagyobb 
mértékben együtt tudna működni
a Sportkörrel, mely mindkét félnek 
nyer-nyer pozíciót eredményezne az 
utánpótlás területén. Ez tetszik is az 
Elektromos vezetőségének. Erről az
együttműködésről tárgyalásokat kez-
dünk a közeljövőben.

Jáchym Dorina
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Tenisz

A Győri Elektromos Sportkör Tenisz Tömegsport Szakosztálya 1994. 
augusztus 14.-én alakult meg 12 fővel. Megalakulásának célja az volt, 
hogy összefogja azokat a dolgozókat, akik az akkor éppen az ÉDÁSZ 
Rt. területén elkészült teniszpályát használni szerették volna. A sors 
fintora, hogy ezen teniszpálya helyén ma már parkoló található. De 
szerencsére a Győr város sportéletében történt fejlődések ma is 
lehetővé teszik, hogy a teniszezni vágyók tudjanak hódolni szeretett 
sportáguknak. A szakosztály tagjai kedvezményesen használhatják 
egész évben a győri Marcal Teniszcentrum és az Olimpiai Sportpark 
pályáit.

A szakosztály célja az volt és jelenleg is az, hogy rendszeres teniszezési 
lehetőséget biztosítson tagjainak, számukra versenyeket szervezzen, 
valamint segítséget nyújtson az E.ON helyi tagvállalatai által szer-
vezett sportrendezvények lebonyolításában.

Minden év nyarán megrendezésre kerül a Villamosenergia-ipari
Országos Tenisz Találkozó. Az iparági sporttalálkozó célja a 
villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók 
egészségének megőrzése, az emberi kapcsolatok erősítése, sport-
barátságok ápolása. Nagy feladat ezen rendezvény megszervezése, 
hiszen a találkozó helyszínének rendelkeznie kell nagy mennyiségű, 
jó minőségű, egymáshoz közel lévő teniszpályákkal, hogy a népes 
mezőny mérkőzéseit gördülékenyen, ütemterv szerint lehessen le-
bonyolítani. A találkozókon több, mint 20 versenyszámban (női, férfi, 
vegyes összetételű, korcsoportok szerinti kategóriákban) mérik össze 
tudásukat a résztvevők.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Győri Elektro-
mos Vasas Sportkör 2007-ben Sopronban, 2018-ban pedig Székes-
fehérváron vállalta a fenti esemény házigazdai szerepét.

A sport összehozza az embereket, legyen szó szurkolásról, aktív
kikapcsolódásról vagy versenysportról. Célunk ezekkel a rendez-
vényekkel az, hogy a gyerekek is felfedezzék a mozgás örömét, 
közösségformáló erejét. Szabadidejükben ne csak a virtuális valóság 
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adjon szórakozást számukra, hanem aktívan, az egészségüket szem 
előtt tartva töltsék el idejüket. A jövő generációja, a leendő bajnokok 
elé azonban példaképeket kell állítani, akik sikeréhessé és motiválttá
teszik őket. Példakép lehet egy tehetséges sportoló, de lehet egy édes-
apa, aki az idő múlása ellenére is odafigyel egészségére, vagy egy éde-
sanya, aki nem hagyja, hogy elveszítse lelkesedését, a mozgás iránti 
igényét. Biztos vagyok benne, hogy a versenyek résztvevői mind-
annyian példaképek, akik évről évre bebizonyítják, hogy az iparág 
szakemberei milyen ügyesek és leleményesek, mindeközben pedig 
jókat szórakoznak a kitűnő társaságban. 

2007-ben Sopronban lehetőségünk volt az akkor 14 éves Babos 
Tímea teniszezőnő bemutató játékát megtekinteni, pár labdamenetet 
lejátszani Vele. Mindenki számára maradandó élmény volt ez a be-
mutató, és büszkék lehetünk, hogy láttuk Őt, aki ma már a női profi 
tenisz élvonalába tartozik, a magyar teniszsport történetében első 
magyarként a páros világranglista élére került, és azóta többszörös 
Grand-Slam tornagyőztes párosban!

Az iparági verseny végén kiosztásra kerül a VITSPORT Alapít-
vány vándorkupája: „Mi vagyunk a legjobbak”. Ez a vándorkupa 
a létszámához képest a legjobb eredményt elért társaság számára 
került kiírásra. Odaítélése két kategóriában történik: 1000 fő fölötti 
és alatti társaságok részére. 

Az iparági teniszversenyeken az E.ON Észak-dunántúli Áramháló-
zati Zrt. csapata 2006-ban és 2008-ban I., 2007-ben II. helyezést ért 
el. A jó szereplésekben meghatározó szerepet vállaltak a szakosztály 
legjobb játékosai.

Nagyszerű hagyomány ez a rendezvény, és büszkék vagyunk rá, hogy 
két ízben is fogadhattuk az iparág csapatait.

Az iparági rendezvényeken kívül a szakosztály rendszeresen szervez 
tagjainak házibajnokságot, csapatbajnokságot, ahol egyéni és páros 
bajnoki címekért küzdenek meg a sportolók. Ezenkívül rendszer-
esen tartunk baráti tenisz találkozókat is, hogy más sportkörökben 
teniszező sporttársakkal is összemérhessük tudásunkat.

Szakosztályvezető: Popp Szilárd
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Az ütősjátékos

Munkahelyváltást követően 2006-ban találkoztam a győri sportkörrel 
és folytattam a teniszezést, amit korábban a veszprémi tagszervezet-
ben már játszottam. Számomra nagy élmény volt a sportkör életé-
ben való részvétel. Kihívásokkal teli időszaknak néztem elébe, és ez 
éltetett. Először versenyzői kvalitásaimat csillogtathattam meg, majd 
eljött az idő és megtiszteltek a szakosztályvezetői poszttal. 

Később, amikor már részemmé vált a teniszszakosztály vezetése, a 
Szakág Vezetői tevékenységéért is én feleltem. Sok szép emlék köthető 
sportköri pályafutásomhoz. A 2007-es általunk rendezett ipar-
ági teniszverseny dereng fel legjobban. A szép környezet mellett szer-
vezői kihívások előtt is álltunk, és a játék is jól ment. Egyéni első 
és páros második helyezéssel büszkélkedhetünk. Az elődöntőben az 
előző évi győzteseket vertük meg, akik azóta is nyerni szokták az 
iparági tornákat. Nagy élménnyel zárhattuk ezt a rendezvényt úgy, 
hogy a csapatok közötti versenyen is mi diadalmaskodtunk. Csodála-
tos év volt. Megkoronázta ezt az is, amikor a Szieszta Hotel mel-
letti pályákon Babos Tímea a döntő napján bemutató edzést tartott 
nekünk. 

A fallabdához is kellemes események kötnek. Elindultam egy ipar-
ági fallabda versenyen és végül Sportági bizottsági elnökként távoz-
tam. 2012-ben a semmiből kísérleti jelleggel induló szakág alapköveit
tettük le a többi érdeklődő iparági csapattal. Öt év után látva a lel-
kesedésünket, és a komoly létszámú iparági cégek részvételét a 
versenyen, a hatodik évre már, mint iparági versenyszám kerülhetett 
megrendezésre. Számomra a csúcsot a 2018-as találkozó jelentette, 
több szempontból is. Az iparági elége-
dettség visszamérései alapján első he-
lyezett lett a sportág. Másrészt példát 
mutatva a csapatnak, a junior korú 
versenyzőink komoly eredményeket 
értek el. A sportolói, vezetői sikerek, 
kihívások éltetnek a mai napig is, mely-
ek pozitív élményeket szülnek.

Popp Szilárd
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Mindent a közösségért

Sportot szerető és űző családban nőttem fel, ahol a kosárlabda és a 
tenisz játszották a főszerepet. Az Elektromos Sportkör neve nagyon 
korán, 11-12 éves koromban bevésődött, de ténylegesen 39-40 éves 
koromban kerültem szoros kapcsolatba az Elektromos VSK tenisz 
szakosztályával, a sportbarátságok révén, hiszen a győri tenisztár-
sadalomban szinte mindenki ismer mindenkit. Csizmadia Péter és 
Albert Zoltán barátaim vetették fel a lehetőséget, hogy játszam a 
sportkör OB III-as csapatában. 

Természetesen a tenisz csapat miatt lettem sportköri tag, és nagy 
örömmel vetettem bele magam a csapatbajnoki teniszbe. Igazából a 
lelkem mélyén inkább csapatjátékos vagyok, mint egyéni. Sokszor 
egy közösségért több áldozatot tudok hozni, mint saját magamért, 
tudom azonban, hogy a kettő generálja, illetve kiegészíti egymást. 
Ha már az ember rászánja magát arra, hogy egy csapatot vagy egy 
egyesületet képviseljen, akkor köteles azért áldozatokat hozni és 
mindent megtenni a siker érdekében. Ehhez hozzá tartozik az, hogy 
valamelyest tudatosan készül a csapatbajnoki mérkőzésekre, illetve 
szabaddá teszi magát azokra a hétvégékre, amikor mérkőzés van. 

A teniszen kívül igyekszik karbantartani magát, erőnlétét fejleszti és 
mentálisan is felkészülten megy a mérkőzésekre. Nyilván család mel-
lett ezért áldozatokat kell hozni, de mint mondtam sportos családban 
nőttem fel, így ez része az életemnek, életünknek. Aki valaha tenisze-
zett versenyszerűen, vagy játszott egyetlen teniszmérkőzést is, annak 
érdemes tudnia, hogy ebben a sportban az utolsó labdamenetet is 
meg kell nyerni. 

Pár éve egy nagyon meleg májusi napon a Pápa ellen játszottunk 
CSB-t a Teniszcentrumban. Ellenfelem 18 éves, rendszeresen edző, 
bár akkor éppen az érettségire készülő fiatalember volt, aki a gyenge 
kezdés után egyre jobban belejött a játékba, én pedig fokozatosan 
fáradni kezdtem. A mérkőzés eljutott a döntő játszma rövidítéséig, 
akkor még le kellett játszani a teljes játszmát és nem 10-es tie break 
volt. A rövidítés is hosszúra nyúlt és emlékszem, hogy két labdame-
net között szabályosan szinte szédelegve közlekedtem. 9-8-as állásnál 
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nekem volt meccslabdám, de az ellenfelem adogatott. Elhatároztam, 
hogy lesz, ami lesz, azonnal letámadom az adogatását. Szerencsére 
második szervát kellett ütnie, így könnyebb dolgom volt, sikerült 
megnyernem a mérkőzést. 

A sportkörnek sok szép emléket, barátságokat köszönhetek. A 
régieket szorosabbra fűzte és újabbakat is adott hozzá. Ezen kívül én 
is szerveztem be új tagokat a tenisz csapatba és a sportkörbe. Tudjuk 
nagyon jól, hogy a jó emberi kapcsolatok
mennyire megkönnyíthetik életünket, 
mennyi előny származhat belőlük. 
Többször is előfordul, hogy a csapat-
tagok segítséget nyújtanak egymásnak 
a mindennapi életben, és olyan lehe-
tőségek nyílnak meg, amik amúgy nem 
állnának rendelkezésre.

Pesztenlehrer Zsolt

Tenisztől a racketlonig

A Sport mindig meghatározó szerepet töltött be az életemben, 
gyerekkorom óta versenyszerűen teniszeztem/teniszezek. Az első 
munkahelyem az ÉDÁSZ volt 1989-ben, de már az első évben elvittek 
katonának, így 1 évre teljesen kiestem a versenyzésből. Ahogy labda-
éhesen visszakerültem a hétköznapi élet „normál” körforgásába, ke-
restem a lehetőséget, hogy újra teniszezhessek. Emellett hiányzott a 
csapatba tartozás, a versenyzés, a kihívás is. Ekkor találkoztam az 
ÉDÁSZ-ban Albert Zolival, akivel már korábbról sportból ismertük 
egymást, és aki már akkoriban is fő toborzója és szervezője volt a 
sportkörnek. Elmondta, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak 
a cégnél, és hívott, hogy erősítsem az ÉDÁSZ tenisz csapatát. Úgy 
emlékszem itt kezdődött az, ami azóta tart. Akkoriban nagyon sok 
barátságos és versenyszintű sportrendezvény volt az iparágban. Idő 
és igény is volt rá, sajnos a mai felgyorsult világban ez kezd egyre 
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jobban hátrébb szorulni. A munkahelyek rengeteg támogatást (szaba-
didőt és anyagit egyaránt) nyújtottak. A sporttalálkozók első napján
a csapatok már reggel, vagy kora délután útnak indultak, útközben 
ebéd, kortyolgatás, beszélgetés, sztorizgatás, azaz jó hangulatban telt 
már a versenyhelyszínre vezető út is. És ez csak a kezdet volt, a hely-
színeken nagyon jól megszervezett versenyek vártak bennünket. 
Egy ilyen barátságos, áramszolgáltatói versenyen ismertem meg fe-
leségemet is. Ennél erősebb csapatszellem nem is kovácsolódhatott 
volna, mint nálunk, és ez akkoriban nem volt egyedi eset.

Ezek után már együtt vettünk részt feleségemmel a sportági 
versenyeken, rendezvényeken. Erről Judit is mesél majd.

Az első versenyeken (sportrendezvényeken) azt tapasztaltam, hogy 
annak ellenére, hogy milyen barátságos, családias hangulatban 
folynak a versenyek, mögöttük kemény taktikai, szervezési munkála-
tok húzódnak meg és az eredmény nagy presztízs jelentőséggel bír 
ez az egyes csapatoknak, cégeknek. Sokszor nagyobb küzdelmek 
és pontvadászatok zajlottak, mint egy világbajnokságon. Az egyik
legemlékezetesebb emlék számomra az 1999-es, Budapesten az 
ELMŰ rendezésében lezajló iparági tenisztalálkozó díjkiosztó ünnep-
sége volt. Ugyan a csapatversenyt nem mi nyertük, de számos 
dobogós és pontszerző hellyel büszkélkedhettünk, ami méltó ünne-
plésért kiáltott! Amint Zoli átvette a 3 literes pezsgőt, Forma 1-es 
pilótákat megszégyenítő, rutinos mozdulattal eldurrantotta azt, majd 
a csapatonként felsorakozott, több száz résztvevő előtt, spriccelő 
pezsgővel a kezében, végig futva igyekezett mindenkit legalább egy 
cseppnyi győzelemben részesíteni. Néhány évvel később, 2003-ban 
első alkalommal a csapat első helyet is megszereztük! 

A sportköri aktív részvétel ezzel persze nem ért véget, inkább azt 
mondanám itt kezdődött. Tetszett, hogy a sportkörön belül lehe-
tőségem volt több sportágat is kipróbálni, ami azelőtt a verseny-
teniszre koncentrálva nem igazán adatott meg: síelés, teke, asztali-
tenisz, fallabda, tollaslabda…stb. Így jutottam el „sporttörténetem” 
következő szakaszának kezdetéhez, amikoris Zoli 2005-ben megkér-
dezte nincs-e kedvem elindulni egy világbajnokságon. Megdöbbent, 
kérdőjelt ábrázoló arcom mögül észrevette, ahogy felcsillan a szemem 
és már folytatta is. Van egy sportág, amely 4 ütős sportból tevődik 
össze, a Racketlon (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda és tenisz) – és 
most „itt” lesz Bécsben a világbajnokság. Mivel több kategória van 
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(profi-haladó-amatőr), így van lehetőség akár amatőrként is nevezni. 
Akkor én már a tenisz mellett eljártam fallabdázni is, és 1-2 hónap 
gyorstalpaló tollas és pingpong edzést követően felbátorodva be is 
neveztünk a VB-re amatőr kategóriába. 

Nagyon tetszett a rendezés, a színvonal, barátságos légkör, de azért 
mindenki nyerni jött. Az első szereplés számomra kis csalódottság 
mellett annál nagyobb motivációt hozott. Éreztem, hogy tudok 
jobb lenni és akarok is. Zoli biztatására és javaslatára a sportkörön 
belül az asztaliteniszt és tollast sikerült elkezdenem gyakorolni, és 
fejlődni - nagyon jó körülmények és játékosok között. Egy évre rá 
2006-ban Belgiumban rendezték a VB-t és az amatőr kategóriában 
világbajnok lettem. Ahogy Zoli mondta és példálózott viccesen a 
sportkörben a többi szakosztály felé „így kell egy év alatt kinevelni
egy világbajnokot”. A motiváció és bizonyítási vágy azért bennem 
volt, hogy magasabb kategóriában is hasonló sikereket érjek el, de 
be kellett ismernem az elit kategóriához idős voltam/vagyok. Folytat-
tam az edzést, felkészülést, majd 47 évesen 2017-ben szenior 40+ 
kategóriában a magyar válogatott színeiben csapatban és párosban 
(Francia Balázzsal, aki korábban más cég képviseletében szintén 
részt vett az iparági teniszversenyeken) is VB győztesek lettünk. 

Mindeközben a család 4 főre bővült és a két fiam is rendszerint 
elkísért az edzésre, versenyekre. Hát persze, hogy ők is ütőt ragad-
tak és az Elektromos Sportkör fiatal tagjaiként, hasonló babérokkal 
ékeskedhetnek. Tollaslabdában országos diák olimpia dobogósok, 
Racketlon Európa Bajnokságokon többszörös ezüst- bronz érmesek. 

Sok lehetőségünk volt sportági versenyeken család szinten is meg-
mérettetni magunkat. Tenisz, asztalitenisz, sí…. és ezért nagyon sok 
élményt köszönhetünk a Sportkörnek. 
Nagyon jó és érdekes érzés/élmény 
amikor a nyári 38 fokos melegben a 
salakpályás csaták után pár hónap 
múlva újra találkozhatunk a csapat-
tagokkal, ellenfelekkel a hideg, havas 
lejtőkön és síelésben is megmérettet-
hetjük magunkat.  

Szalay Zsolt
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Vízitúra

Az 1960-70-es években minden nagyobb győri vállalatnak volt egy 
turistaháza a Bakonyban, és egy csónakháza Győrben, valame-
lyik folyó partján. Így volt ez az ÉDÁSZ Vállalat esetében is, Vinyén 
illetve a Rába partján. Az elbeszélésekből ismert, hogy vidám élet 
volt a csónakházakban, a dolgozók és családtagjaik nosztalgiával 
emlékeznek azokra az időkre. Lehetőség volt vízi sportokra, például 
kajakozásra, túrakenuzásra. Május elsejéhez kapcsolódóan lampi-
onos felvonulások voltak a folyókon, az egyes vállalati kollektívák 
igyekeztek túltenni másokon, de sokszor nem sikerült a villanyosok 
látványelemeit felülmúlni.

Később egyre inkább vendéglátóhelyekké degradálódtak a 
csónakházak, elmaradtak a kollektívák. Ez történt az ÉDÁSZ 
csónakházzal is.  

A vállalat részvénytársasággá alakulása után 1993-ban kísérletet tet-
tek a felélesztésre, kibővítették és felújították az épületet, biztosítot-
ták a vízi sporteszközöket. Néhány évnyi lelkesedés után a lendület 
alábbhagyott mind az üzemeltetők, mind a dolgozók részéről, ismét 
csak a vendéglátás maradt, ritkán tévedtek csak be a vízi sportok 
iránt érdeklődők.

2000-ben egy lelkes csapat nekilátott Győrben és még néhány másik 
telephelyen fellelhető vízi alkalmatosságok összegyűjtésének, így te-
remteve alapot ahhoz, hogy létrehozzanak egy új szakosztályt. Még 
az év decemberében létre is hozták 15 fős létszámmal, azzal a céllal, 
hogy összefogja a vízisportok iránt érdeklődőket, programokat szer-
vezzen nekik. A hajók biztonságos tárolására, a háttér infrastruk-
túra biztosítására az időközben bérbe adott ÉDÁSZ csónakház már 
nem volt megfelelő, más helyet kellett keresni. A Győri Vízisport 
Egyesületben partnerre találtak, akik a versenysport mellett szintén 
feladatuknak érezték, hogy a hobbisportolók vízre szállását is támo-
gassák. Egy - a mai napig élő - megállapodás született a két sport-
kör között arról, hogy az Elektromos eszközei a GYVSE tulajdonába 
kerülnek, tagok úgy hódolhatnak a szenvedélyüknek, hogy ahhoz 
a GYVSE biztosítja az eszközöket, és a helyszínt. Az egyéni spor-
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tolás mellett szinte minden évben megszervezésre került egy közös 
vízi túra. Ennek keretében több részletben bejárták már a tagok a 
Mosoni Dunát Rajkától Győrig, a Marcal alsó szakaszát, és a jövőre is 
vannak tervek, lehetőségek.

A szakosztály rendszeresen kapott meghívást a Győri Sárkányhajó 
Fesztiválra, míg végül 2008-ban egy lelkes kis csapat benevezett erre 
a versenyre. A nevezési díj 2 edzést is magában foglalt, ezeken kel-
lett a legalapvetőbb ismereteket, fogásokat elsajátítani. Végül 7 induló 
közül a 6. helyezést szerezte meg a csapat. Ezt sikernek élték meg, 
így 2009-ben ismét részt vettek két edzésen, majd a versenyen. Itt 
érlelődött meg a gondolat, hogy akár rendszeresen is lehetne edzeni. 
Az elképzelést tett követte, és megszervezésre kerültek az edzésle-
hetőségek, kezdetben a Rába Sárkányhajó Club-bal, majd a GYVSE-
vel. Heti két alkalommal, edző irányításával van lehetőség az erőnlét 
és a technika fejlesztésére. Sárkányhajósaink rendszeres résztvevői 
az Iparági Sárkányhajós Találkozóknak, a környék sárkányhajós 
versenyeinek, így a Győri, Szombathelyi, Székesfehérvári Sárkány-
hajó Fesztiváloknak, az MKKSZ Győri Roadshow-nak, a moson-
magyaróvári Volutának, a Balaton átevezésnek, de többször teljesítet-
ték már az olaszországi Velencében a Vogalonga vízi karnevál kb. 
30 km-es távját is. Az eredményekről csak annyit, hogy sok szép 
érmet szereztek eddig, és talán már az ellenfelek is megtanulták, az 
Elektro Dragon legénységét komolyan kell venni!

Szakosztályvezető: Adorján Tibor
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Egy hajóban evezünk

Legelőször gyerekkoromban hallottam a sportkörről, vagyis a foci-
csapatáról, akik a 70-es években az NB II-t is megjárták. Én nem 
győri voltam, szóba sem került, hogy valamilyen módon kapcsolatba 
kerüljek a sportkörrel, akár mint serdülő focista – focizni egyébként 
sem nagyon tudok. Később, amikor az ÉDÁSZ-hoz kerültem, mint 
munkavállaló már többet hallottam róla, de még akkor sem fordult 
meg a fejemben, hogy sportköri tag vagy sportoló legyek. Aztán ez 
másképp alakult az évek folyamán.

Nem nagyon tudom megmondani, hogy mikor léptem be és mi in-
dított el. Valószínűleg akkor, amikor a sportkör nyitott afelé, hogy 
nem csak versenysportot támogat, hanem dolgozóknak a tömegsport 
lehetőségét is.

Az első komoly kihívás az volt, amikor felkértek, hogy legyek a 
vízitúra szakosztály vezetője. Sportolói múlttal nem rendelkeztem, 
vezetői tapasztalatom kevés volt, de az akkori szakosztályvezető 
más irányú elfoglaltságai miatt nem vállalta tovább a tisztséget, és 
úgy gondolta, hogy én lehetek az utódja. A sportköri tagok bizalmat 
szavaztak nekem, így lettem 2007-ben szakosztályvezető, ami egy 
teljesen új feladat volt úgy, hogy korábban nem vettem részt egy sport-
kör életében sem. Megtisztelő volt a feladat, érezve a felelősséget, ami 
egy ilyen nagy múltú sportegyesületnél ezen pozíció betöltésével jár. 

Nem voltam igazán sportoló, de egy kicsit mégis azzá váltam. Egyrészt 
a feladatom, másrészt az érdeklődés kapcsán. Győrben nagy múltja 
van a sárkányhajózásnak, már amennyire nagy múltja lehet ennek 
a sportnak, és 2008-ban mi is kipróbáltuk. Sportköri tagokkal részt 
vettünk egy versenyen, és utána született meg az az elképzelés, hogy 
heti rendszerességgel vegyünk részt edzéseken, és ha úgy van, in-
duljunk el versenyeken is. Onnantól kezdve nemcsak tömegsport, 
hanem egy kicsit versenysport is lett. Nem annyira kötött, mint mond-
juk az asztaliteniszezőké vagy régebben a focistáké, mert ők igazolt 
versenyzők voltak, mi úgynevezett amatőr, szabadidős versenyzők 
lettünk, akik szívesen jártak hétvégenként versenyekre.
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Egy idő után jöttek az eredmények is, ami nagyon jól esett, ha csak 
egy kis amatőr versenyen is, de aranyérmet akasztottak a nyakunk-
ba, és nemcsak nekem, hanem a társaimnak is. Ott tizenöt-húsz 
ember kap érmet egyszerre, ez mindenképpen nagy élmény. Azt 
hiszem ezek azok, amik a legtöbbet adták az utóbbi időkben. Egy 
személyes történetem arról, amikor az első aranyérmünket nyertük: 
többször volt, hogy helyezéseket értünk el, de a „dobogó leg-
felső fokára” soha nem sikerült felállnunk. A versenyeken egyfor-
ma trikókban indultunk, de az egyik evezős társunknak nem volt, 
ezért kölcsönbe adtunk neki egyet. Poénkodtunk, ha aranyérmesek 
leszünk neki adjuk azt a pólót. Végül aranyérmesek lettünk, és Balázs 
örült a pólónak. Év végén megkérdeztem a csapattagokat ki mire 
emlékszik az elmúlt évből, milyent pozitív élményei voltak, és akkor 
Balázs azt válaszolta, hogy „kaptam trikót. Mi kell ennél több?” Ő 
is így érezte – mert az, hogy adtunk neki egy trikót, nem egy olyan 
komoly anyagi áldozat, de valahol egy gesztust látott ebben.

Újdonságokat is hozott a sportkör számomra. Kevés tapasztalatom 
volt arról hogyan kell egy csapatot egyben tartani, az egyes tagokkal 
foglalkozni, és bevallom voltak rossz lépéseim is. Egyfajta személyi-
ségfejlesztésen estem át, hogy hogyan tartsam meg a csapattagokat, 
hogyan kezeljem a különbözőségeket, a sárkányhajó sport révén is. 
Hisz ott egyszerre sok ember van jelen és mindenki más jellem. Ez-
zel együtt türelmesebb lettem, jobban el tudom nézni az emberek 
hibáit, tévedéseit, mint régebben. Azokkal az emberekkel, akikkel 
kollégák is vagyunk, és együtt sporto-
lunk, ez sokat javít a munkatársi kap-
csolatokon. Másképp tudunk egy-
máshoz viszonyulni, jobban tudunk 
együtt dolgozni, jobban megértjük 
egymást. Ez nagy hozadéka a közös spor-
tolásnak, az egy csapathoz tartozásnak. 

Adorján Tibor
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Egy sportkör, két szerelem

1979-ben kezdtem el az ÉDÁSZ-nál dolgozni és azóta a Sportkör 
tagja vagyok. Nagyon tetszettek a sportköri napok, melyeket a régi 
Elektromos pályán rendeztek meg. Sok szép, közös élményben volt 
részünk a kollégákkal és családjainkkal ezeken. Örömmel vettem 
részt a téli időszakban a kispályás focikon, melyre több csarnokban 
is biztosított lehetőséget a Sportkör.

Aztán az idő múlásával a focit sajnos abba kellett hagynom. Ezután 
kerültem kapcsolatba 2011-ben a vízitúra szakosztállyal, ahol 
rátaláltam az idősebb korosztályok számára is ideális sporttevé-
kenységre, a sárkányhajózásra.

Nagyon jó, összetartó csapat verődött össze az evezéshez, mely 
tökéletes kikapcsolódást nyújt a napi irodai munka után. Egyre 
jobban összekovácsolódott a csapat, mely a versenyeken elért ered-
ményekben is fokozatosan megmutatkozott. Az Iparági versenyeken 
már nem a „futottak” kategóriában versenyeztünk, hiszen egyre több 
dobogós helyezést értünk el. 

Aztán a versenyeken kívül, a szabadidőnkben is több közös prog-
ramon vettünk részt. Jó hangulatban telt forraltborozások, kerék-
pártúrák, év végi összejövetelek képei idéződnek fel bennem.

A Sportkörhöz több személyes élményem is kapcsolódik. Ezek közül 
az egyik alapjaiban változtatta meg az életemet. 1992-ben Pakson 
rendezték az Iparági pingpong bajnokságot. Gépkocsivezetőként 
én vittem el a csapatot a versenyre. Játszani nem nagyon tudtam. 
A versenyszámok közötti időszakban megkért egy debreceni hölgy, 
hogy játsszak vele, hogy ne zökkenjen ki a versenyből. Azóta a hölgy 
a párom, illetve a feleségem.

Először Debrecenből jártam az Iparági sportversenyekre. 1992-ben a 
paksi pingpong verseny előre nem látott változást hozott az életem-
ben. A véletlen, de meghatározó találkozásnak köszönhetően nem 
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csak munkahelyet váltottam, hanem ezzel egy időben – 1994-ben – 
Győrbe költöztem. Ekkor lettem a Sportkör tagja. Ez is segített ab-
ban, hogy jó munkahelyi kapcsolataim alakuljanak ki a kollégákkal. 
Nem csak a munka, hanem a sport és egyéb szabadidős sportköri 
rendezvények is segítettek egy jó csapat kialakulásában a cégen belül. 
Valamint az Iparági rendezvényeken való részvétel tette lehetővé, 
hogy az Iparágon belül is barátságok, jó munkakapcsolatok alakul-
janak ki.

Több mint 10 éve egy új sportág iránt kezdtem el érdeklődni. Az egyik 
kolléganőmmel mentünk el egy sárkányhajó edzésre, hogy kipróbál-
juk. Már az első alkalommal megtetszett nekünk és elkezdtünk 
rendszeresen edzésre járni. Igyekeztünk népszerűsíteni ezt a 
sportágat és szerencsére többen csatlakoztak hozzánk a sportkörből 
is. Szabó István és Adorján Tibor sokat tett a csapatért, az edzések 
szervezéséért és a versenyeken való részvételért. Ebből a sportágból 
is „családi” sport lett nálunk. Jó volt, hogy férjemmel együtt tudtunk 
részt venni ebben is. 

A legemlékezetesebb események egyike az első Vogalonga, amin mi is 
részt vettünk a csapattal. Ez egy évente, Velencében (Velence – Burano –
Murano útvonalon) megrendezett evezős felvonulás a tengeren és a
lagúnák között. Minden évben körülbelül 2.000 db evezős hajóból 
összeálló flotta vonul fel, amihez csatlakoztunk mi is. Az a hangulat, 
ami ott körülvesz mindent, újra és újra visszahívja az embert.

A másik pedig az évente megrendezett farsangi buli, ami jelmezes 
beöltözéssel, zenével és tánccal fűszerezi az összetartó csapat prog-
ramjait. 

2021-től nyugdíjasként is aktív tag 
szeretnék maradni és újra sárkányhajó
edzésekre járni, mert a mindennap-
jaimhoz a fentieken kívül, az egészséget 
is adta ez a sportág. 

Markó László és Hagymássy Mária
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Tömegsport

Felnőttkorúak körében a testmozgás nemcsak a szervezet erősítését, 
az egészség fejlesztését és a munkabírás fokozását segíti elő, hanem 
segít az idegesség, a feszültség oldásában, a hétköznapok során fel-
gyülemlett stressz levezetésében. Aki kipróbált már valamilyen spor-
tot, megtapasztalhatta, hogy a testmozgás elűzi még a rosszkedvet 
is. A sportot űző emberek bizonyítottan több pozitív érzést fejeznek 
ki egymás iránt. Az aktív életet élők a sportnak köszönhetően fit-
tebbek és egészségesebbek, kiveszik a részüket a szerepvállalásból, 
produktívak tudnak maradni a közösség életében. A sport tehát szo-
ciális hatások szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, arról nem is 
beszélve, hogy az időskori elszigetelődés megelőzésére is kiválóan 
alkalmas, hiszen a különböző sporttevékenységek remek lehetőséget 
biztosítanak az egykori kollégákkal, barátokkal, családtagokkal való 
rendszeres találkozásra. De nem csak a közösségre van pozitív hatá-
sa a sportnak. Az egyén szintjén is van olyan előnye, ami minden-
ki számára hasznos. A szabadidős sportok könnyebb elérhetőségé-
vel több emberhez jutnak el azok az előnyök, amik túlmutatnak az 
egészségmegőrzésen. A sport által olyan utat is megismerhetünk, 
amik komoly személyiségfejlesztő hatást is eredményezhetnek. A 
sportban elérhető sikerek leginkább a befektetett munkán múlnak. 
Hamar megtanulja az amatőr sportoló, minden csak rajta múlik, 
bármilyen kitőzött célt elérhet akarattal, kitartással, türelemmel. A 
befektetett munka megtérül. És azt a tudatosságot, ezt a szemléletet 
a munkájába is hasznosíthatja az ember. És jó esetben ezt a tudást 
továbbadja családon belül. A céltudatos családfő egészen biztosan 
beoltja gyerekeit a sikerorientált életre. 

Akik a szabadidős sportolás mellett döntenek, azok valamilyen 
sportágat vagy sportágakat választanak kedvük, tehetségük, le-
hetőségük szerint, a sportolás célja a szórakozás, a mozgás öröme, a 
társasággal töltött idő. 

Ezért játszik nagyon fontos szerepet a Győri Elektromos Vasas Sport-
kör életében a Tömegsport Szakosztály. Ez az a csoport, amely több 
sportágon keresztül szólítja meg a sportkör tagjait.
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A rendszeres sportoláshoz elengedhetetlen a sportolási akarat. A 
kocogáshoz, sétáláshoz nem kell sporttelep és játékszer, de akarat 
annál inkább. Példa erre a hatvanas évek nagyszerű sportvezető-
je, Sztupa László, aki elindította a tömegsport mozgalmat, és az 
ÉDÁSZ tömegsportját országos hírűvé tette. Nevéhez fűződik a 
10 perces munkaközi torna bevezetése. Az 1970-es évek második 
felétől kezdődtek a tömegsport új formái: a „Vállalati Sportnap” és a 
„Vállalati Természetbarát Találkozó”. Ezeket akkor a vállalati szak-
szervezeti bizottság indította el és szervezte évenként, változó hely-
színen labdarúgás, teke, sakk, asztalitenisz sportágakban. A sport-
teljesítményeken, sportértékeken túlmenően a szétszórt területeken 
dolgozó munkatársaknak alkalmat adott egymás közelebbi meg-
ismerésére, barátkozásra, és a regionális jelleg ellenére is jó közösségi 
szellem kialakítására. 

Az első vállalati sportnapot 1976-ban Sopronban, míg az első 
Természetbarát Találkozót 1951-ben Vinye-Sándormajorban rendez-
ték meg. 

A ma működő Tömegsport Szakosztály 2000-ben alakult. A sport 
klub legnagyobb létszámú szakosztálya. Egyesíti mindazon tevé-
kenységeket, melyek nem tartoznak a versenysportágak közé.

Éves rendszerességgel kerül megrendezésre a kispályás teremfoci 
bajnokság, valamint a bowling bajnokság. Minden évben lehetőség 
nyílik a sportköri tagok gyermekei részére nyári sport táborban való 
részvételre. Asztalitenisz és tenisz táborra lehet jelentkezni.

A különböző társszerveken keresztül a tömegsport szakosztályban 
lehetőség nyílik kirándulásokra, természetjárásra, futóversenyeken 
való részvételre, és más szabadidős tevékenységek végzésére is. 

Évente újra indítjuk a női kondicionáló tornát, és korlátozott szám-
ban ugyan, de lehetőség van horgászjegyek igénybevételére, valamint 
az úszás kedvelőinek kedvezményes uszodai belépők igénylésére 
is. A tömegsport szakosztály keretein belül lehetőség nyílik fallab-
dázásra, kosárlabdázásra, valamint fitnesztermek kedvezményes 
használatára. A fitnesz klubokban sportköri támogatással ki lehet 

SZAKOSZTÁLYAINK



próbálni a spinning-et, az aerobic-ot, a kick-boksz-ot, vagy akár a 
CrossCore-t vagy az Aikido-t is.

A foci sajnos megszűnt, mint versenyszakosztály, de az Adyvárosi 
Arénában minden héten hétfőn összecsapnak a leglelkesebb „lab-
damatadorok”.

A fent felsorolt sportolási lehetőségek mindegyikére szeretettel vár 
minden sportolni vágyót a Tömegsport Szakosztály!

Szakosztályvezető: Szabó István László

A sportolási lehetőségek megteremtésén kívül a tömegsport tevé-
kenységünk jelentős részét képezi a sportesemények önkéntes szer-
vezése. 

2010 óta immáron 15 alkalommal került megrendezésre az Elektro-
mos tájfutó kupa, ami rövidtávú tájékozódási futóverseny. 

A versenyek tavaszi és őszi időpontban kerülnek megrendezésre. A 
kitűzött pályák változatosak, lakótelepen át néhol városi parkerdőt 
is érint. A város különböző részeit, kicsit más szemmel is megis-
merhetik az indulók. Eddigi helyszínek: Marcalváros II. Lakótelep, 
Egyetem város, József Attila lakótelep, Adyváros, Belváros, Barátság 
Park. 2016-ban és 2018-ban pedig kimozdultunk a városi környezet-
ből Lébénybe.  

A rendezvényen több kategóriában (kezdőtől a profi szintig) 
versenyezhetnek a tájfutás kedvelői. Ugyanakkor a Családi pályákon 
- akár gyalogosan is- családok, barátok, kicsik és nagyok, lehetőséget 
kapnak a csatlakozásra.  

A szervezői tevékenység másik legkiválóbb példája az iparági sportágak 
„nagy öregje” a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó, 

röviden VOTT.
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Villamosenergia-ipari 
Országos Természetbarát Találkozó (VOTT) 

Az ország egy-egy csodálatos táján immár 70. éve minden évben 
egyszer sok-sok ember gyűlik össze, és csapatokban vagy magányos 
tájfutóként, kezükben térképpel, tájolóval kémlelik a környezetüket, 
sétálva távolságot mérnek, vagy tempósan keresik a tereptárgyakat, 
a bójákat, a célt. A városokban párosával kutatják a történelmi em-
lékeket, nevezetességeket, emlékhelyeket. Öltözékük feltűnően meg-
különbözteti őket a járókelőktől: a rendezők jóvoltából egyenpólót, 
egyensapkát viselnek, esetleg rajtszámot is. Ha ilyen emberekkel 
találkozunk, biztosak lehetünk benne, hogy a VOTT versenyzői 
próbálják meg teljesíteni a feladataikat.

A természetbarát találkozók célja a sportélmények szerzése mel-
lett az emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok ápolása, 
beszélgetések, a természetszerető emberek találkozása.

A találkozókon több versenyszámban mérhetik össze tudásukat a 
résztvevők. A természeti versenyek kategóriájában részt vehetünk 
Terepversenyen, Tájékozódási túraversenyen különböző korosz-
tályok szerinti kategóriákban (4 fős csapatokkal), Tájékozódá-
si futóversenyen (egyéni), valamint Veterán versenyen. Ezen kívül 
rendezésre kerül Városismereti verseny (2 fős csapatokkal) és 
Rádióamatőr-verseny (Rádiós éterverseny) is.

Minden találkozóra JELVÉNY készül, melyek a találkozók helyének 
és szellemiségének tömör kifejezői, a VOTT-ok legértékesebb em-
léktárgyai.

A VOTT-mozgalom 1951-ben Egerből indult útjára. 1952-ben Győrben 
került megrendezésre a 2. rendezvény. Az 55. VOTT házigazdája 2005-
ben Sopron volt, 2010-ben ismét Győr adott otthont a 60. találkozónak, 
majd a 66. találkozót 2016-ban Veszprémben rendeztük. 

A 2010. évi győri 60. VOTT lebonyolítása kapcsán „Minden idők 
legjobb VOTT-jának” megszervezését tűztük ki célul. Ennek szelle-
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mében álltunk neki a szervezés feladatainak, és végül talán sikerült 
is a legemlékezetesebbé tenni a rendezvényt. A szuper rendezőcsapat 
felül tudott kerekedni a sokszor nehezen megoldható feladatokon, így 
az előkészületek és a versenyek is nagyon jó hangulatban zajlottak. 
Tudtunk egy kis ízelítőt adni a résztvevőknek Győr szépségeiből, 
kulturális értékeiből, kiváló programjaiból. 

A 2016. évi 66. veszprémi VOTT rendezője szintén a Győri Elek-
tromos VSK volt. Ez a rendezvény az iparági rendezések első olyan 
találkozója volt, ahol küldetésként az volt a cél a rendezvény sikeres 
megszervezése, lebonyolítása mellett, hogy a „Rendezők is élvezzék a 
VOTT-ot”, ők is ki tudjanak kapcsolódni a sok feladat közepette. Ez a 
merész terv a korábbi évek tapasztalatai alapján megvalósíthatatlan-
nak tűnt, de végül kiderült, hogy igen, lehet ezt így is csinálni!
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Kispályás focitól a Vogalongáig

Az Elektromos sportkörrel kb. 22-23 éve kerültem kapcsolatba, 
miután Győrbe kerültem az ÉDÁSZ-hoz.

Mindig is szerettem mozogni, jóllehet igazolt versenyző soha nem 
voltam, de az iskolákban és később, amikor dolgoztam, barátokkal 
összejártunk, túráztunk és heti egy alkalommal fociztunk. Miután 
Győrbe költöztem, az volt az egyik célom, hogy valahol rendszeresen 
mozoghassak heti egy-két alkalommal. Kollegáktól érdeklődtem és 
ők mondták, hogy itt van egy sportkör.

Kollegákkal eljártam focizni, ha szükség volt rám a különböző céges 
versenyeken, akkor nagyon szívesen elmentem versenyezni. 

Később megbíztak az iparági foci csapat szervezésével, irányításával. 
Hogy minél eredményesebbek legyünk, elkezdtem szervezni edzése-
ket a csapattagoknak és olyanoknak, akik szerettek focizni, de nem 
akartak versenyekre járni. 2006-2013 között csapatvezetőként vettem 
részt az Iparági foci tornákon, és csapattagként 2002-2018 között 
voltam részese a találkozóknak. 

2009-ben kipróbáltam a sárkányhajózást, ami nagyon megtetszett. 
2010 óta rendeznek Iparági sárkányhajó versenyeket, a csapat osz-
lopos tagja vagyok, ill. csapatvezetője is egyben. Ma már csak ezt a 
sportot végzem aktívan, sajnos a focit abba kellett hagynom egészségi 
okok miatt. 

2011-ben a Sportkör Tömegsport szakosztályának vezetőjévé válasz-
tottak, ez azóta is betöltöm ezt a posztot. Ettől kezdve több feladatom 
lett a Sportkörben. A legfontosabb a gyermek táborok szervezése. 
Minden évben igyekszünk a sportköri tagok gyermekeinek (7-14 
évesek) nyári sporttábort szervezni, ezzel is segítve a szülőknek a 
nyári felügyelet megoldását. Ezenfelül a tömegsport keretében szer-
vezzük a női kondicionáló torna, úszás, fitness termek, labdarúgó 
pályák használatának lehetőségét, valamint horgászjegyet biztosítunk 
horgászaink számára. Fitness clubokkal kötünk szerződéseket ked-
vezményes fizetési lehetőségek igénybevételével.
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Büszke vagyok arra, hogy a hétfői foci immár 15 éve 12-16 fővel töret-
lenül kedvelt elfoglaltság a sporttársak között. Másrészt büszkeség-
gel töltött el, amikor megnyertük az Iparági foci tornát Siófokon. 
Csapatkapitányként én emelhettem a fejem fölé a kupát. Háromszor
vehettem részt nemzetközi tornán is, igaz, ez nem tisztán a sportkör 
részeként, de a csapat nagyrészét a sportköri tagok adták. Két alka-
lommal 2. helyezést értünk el úgy, hogy senkitől nem kaptunk ki, a 
döntőben is csak hetesekkel tudtak legyőzni bennünket. Sárkányhajó 
versenyeken nagyon sok díjat nyertünk az amatőr csapatok között, 
pl. 2019-ben Szombathelyen minden versenyszámban elhoztuk az 
első helyet. Ami még nagyon nagy élmény volt, szintén sok sportköri 
tag részvételével, háromszor vettem részt a Vogalongán, sárkányha-
jóval. Az olaszországi Velencében tartják ezt az eseményt minden 
évben Pünkösdkor. Csak kézzel hajtott hajók, vízijárművek indul-
hatnak, kb. 3-4 ezer járműről van szó. A táv mintegy 32 km, plusz a 
be- és kievezés, így összesen közel 40 km. 

A sportkör által nagyon sok embert, 
kollégát ismertem meg az egész ország-
ban. Mély kapcsolatok, barátságok 
szövődtek ezen időszak alatt. Nem 
beszélve arról, hogy sárkányhajó csapa-
tunk egy nagy család, sok közös élmény-
nyel.

Szabó István László

Sohasem késő
A Sportkörrel harmincévesen ismerkedtem meg. Utólag kiderült, 
hogy ez egy sorsdöntő találkozás volt. 2003. januárjában Albert 
Zoltán színes élménybeszámolójának hatására végre rászántam ma-
gam, hogy elmenjek sítáborba, ahol a csapat nagy része tagja volt 
az Elektromosnak. A táborban nagyon jól éreztem magam, valamint 
megismertem három kiváló síoktatót, testnevelőt, akik nagy hatással 
voltak a későbbiekben a sporthoz való viszonyomra. 
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Ugyanezen év nyarán elkezdtem megtanulni a teniszt, melybe azon-
nal beleszerettem, csakúgy, mint a síelésbe. Ugyanakkor ez többről 
szólt, mert megismertem rengeteg sportolási lehetőséget, ami a sport-
köri tagsággal elérhetővé vált. Lehetőség volt kipróbálni a Sportkör 
szakosztályai révén a teniszt, fallabdát, bowlingot, asztaliteniszt, sak-
kot, úszást, sárkányhajózást, lehetett kenut bérelni nyári túrákhoz a 
Vízitúra szakosztály révén. Részt tudtam venni tájfutó versenyeken, 
tenisz versenyeken, valamint a Villamosenergia-ipari Országos Ter-
mészetbarát Találkozókon (VOTT). Ezzel együtt értek kihívások is 
az évek során, és álltunk elébe. 

A Sportkör sok iparági rendezvény szervezését felvállalta. Több év-
ben is Győrben került megrendezésre az asztalitenisz sporttalálkozó, 
2007-ben Sopronban tenisz-, 2010-ben Győrben VOTT iparági 
versenyt szerveztünk, melynek lebonyolításában én is segédkeztem. 
A VOTT-on 500 fő körüli versenyző létszámnak kellett minden i-
gényt kielégítő szállást biztosítani, mely nem volt egyszerű feladat 
még egy ilyen nagyvárosban sem, mint Győr. 

De megoldottuk, és rengeteg csodálatos emlék jut eszembe ennek 
hatására. Talán az egyik legkedvesebb, hogy a sportkör által szer-
vezett első tájfutó verseny volt az első közös programunk a későbbi 
férjemmel, ahol harmadik helyezést értünk el. A másik kedvencem 
a 2010-es győri 60. VOTT lebonyolítása volt, ahol „Minden idők 
legjobb VOTT-jának” megszervezését tűztük ki célul. Ennek szel-
lemében álltunk neki a szervezés feladatainak, amit minden szer-
vezőtársammal együtt nagy kedvvel végeztünk, és talán sikerült is a 
legemlékezetesebbé tenni a rendezvényt. Rendkívül jó rendezőcsa-
pat kovácsolódott össze a sokszor nehezen megoldható feladatok 
végrehajtására, így az előkészületek és a versenyek is nagyon jó 
hangulatban zajlottak. Tudtunk egy kis ízelítőt adni a résztvevőknek 
Győr szépségeiből, jó programjaiból, és a közös bulik is maradandó 
élményt adtak számomra. 

Mindamellett, hogy valamennyire megtanultam síelni (a sítáborokban 
azóta is minden évben részt veszek, most már családdal együtt), 
teniszezni, bowlingozni, tájfutni, (és még sorolhatnám), a legnagyobb 
érték számomra, hogy rengeteg nagyszerű embert, oktatót, csapat-
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társat, szervezőtársat ismertem meg, akik közül többekkel az évek 
folyamán barátságok is kialakultak. Emellett az egyik legfontosabb 
talán a sportolás szeretete, valamint a kitartás, fegyelmezettség, a-
melyre nevel. Ha választanom kellene a sportkör kínálatából, akkor 
a teniszre tenném le a voksom. Annyira 
megtetszett, hogy később elvégeztem 
egy tenisz sportoktatói tanfolyamot is. 
Így lett egy másik „szakmám”, melynek 
segítségével talán meg tudom tanítani 
a kisfiamat is a tenisz alapjaira és 
szépségeire.

Csizmadia Márta

Mindenki sikerre vágyott

1964-ben, huszonkét évesen találkoztam a Sportkörrel. Megkerestek,
hogy jöjjek ide futballozni a csapathoz. Haraszti László a Szerszám 
edzője - ahol azelőtt futballoztam - összehozott az Elektromos 
vezetőivel, személy szerint Dugár Kálmánnal, aki hívott és én elfo-
gadtam a meghívást.

Amikor a Szerszám megszűnt, beleolvadt az ETO-ba, hat játékos 
átmehetett az ETO tartalék csapatába. Én is köztük voltam, de be-
hívót kaptam a katonasághoz, így az ETO-nál nem jászhattam. Fél 
év múlva, februárban felmentettek a katonaság alól, így kerülhettem 
képbe az Elektromosnál, akkor a megye II-ben szerepeltünk. Hat 
mérkőzést játszhattam abban a szezonban 1964 tavaszán, és fölényes-
en megnyertük a bajnokságot, így egy osztállyal feljebb léptünk. 
Mindannyian szerettünk volna magasabb osztályban futballozni, in-
spirált minket, hogy a megyei II. osztály helyett magasabb szinten 
játszhattunk.

Rengeteg élményt hozott az Elektromos Sportkörhöz való tartozás, 
egy családi egyesületnek mondhatnám. Mindig voltak célkitűzések a 
csapat előtt. A megye I. osztály megnyerése után felkerülni az NB III--
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ba, onnan az NB II-be. Folyamatos volt az inspiráció, és a vezetők is, 
főleg a két igazgató Nagy Károly és Nagy Feri istápolta a csapatot, 
ez ösztönözte a játékosokat. Emlékszem a KOMÉP ellen játszottunk 
NB III-ban, az ellenfél tele volt NB I-es játékosokkal, pontosan ki-
lenccel. Az Elektromos pályán fogadtuk őket, Sulyok Pisti beívelt egy 
szögletet. Én kapásból, olyan húsz méterről a jobb felsőbe bevágtam. 
Nem hitték el, hogy ott a labda, fennakadt azon a vason. Szerencsés 
gólnak lehet nevezni, mert ha lecsúszik, akkor lehet a csókafészek 
kerül veszélybe, ami a kapu háta mögött állt. Bombagól volt, máig 
emlékszem rá.  A meccs végén még az ellenfél is gratulált, ilyen gólt 
régen nem láttak. Jellemzőek voltak az összejövetelek, mérkőzések 
után volt közös vacsora, mert jó volt a közösség. Aztán meg a rengeteg 
kártyaparti a mérkőzések után az Elektromos klubhelyiségében. 
Szembeülő Jaksit játszottunk, ami olyan, mint a snapszer, csak nem 
negyven/húszakat kell mondani, hanem egy/kettő/három/tedd le-
ket. A tedd le annyit jelentett, hogy az ellenfél nem üthet. Zrikáltuk 
azt, aki mindig nyert. Folyamatosan játszottunk valamiben, például, 
hogy ki fizeti a sört.

Rengeteget köszönhetek a Sportkörnek. Egyrészt munkahelyet kap-
tunk, mert aki bedolgozta magát azon a helyen, ahová került, akkor 
hosszútávra ott maradhatott. Én pedig éltem ezzel a lehetőséggel, az 
ÉDÁSZ-ban dolgoztam le negyvenegy évet. Másrészt később részt 
vehettem a csapatban, mint edző az utánpótlásnál és az első csapat-
nál is. Utána, ahogy kiöregedtünk az aktív pályafutásunkból, az öreg-
fiúkat istápoltuk. Ott körülbelül húsz évet játszottunk külföldi és helyi 
csapatokkal. Tehát éves szinten megvolt a tíz-tizenkét mérkőzésünk. 
Mindezt önerőből tettük, az egyesület azzal járult hozzá, hogy a 
pályát biztosította, és a szerelésében 
játszhattunk, ez nagy előny volt. Ezen 
felül egy építő közösségbe járt az em-
ber, ahol az ismerkedés gyorsan ment. 
Győr-Moson-Sopron megyét járva 
rengeteg ismeretségre tettem szert, és 
ebből kifolyólag engem is sokan megis-
mertek. 

Germán Ferenc
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Családban marad 2.
A Szerszámban fociztam tizenhat éves koromtól, amíg feloszlott. 
Ezután kerültem át az ÉDÁSZ csapatához. Sok focistával együtt a 
mérő osztályon dolgoztunk. 77’-ben a pálya gondnoka lettem, és mel-
lette a csapatban is játszottam. Az NB II-be is eljutottunk, serdülő 
ifjúsági és felnőtt gárdával is büszkélkedhettünk. Miután a futball 
pályafutásomat befejeztem, szakosztályvezető lettem. Tekinthetjük 
úgy is, hogy a focicsapat mindenese voltam egy időben. Szertárosi 
feladatokat láttam el és edzőként is tevékenykedtem. Sajnos a privat-
izáció során megszüntették a focicsapatot. 

A sportkör sokat adott az életemhez, kétszobás, összkomfortos lakást 
a Kiskúti stadionnál, és megélhetést is. A családunk része lett és mi is 
részei lettünk a sportkör életének. Emberileg kitartásra, szorgalomra 
nevelt a sport, és rengeteg barátunk lett általa, akikkel a mai napig 
tartjuk a kapcsolatot. Itt említeném Germán Ferencet, Kubas Jánost, 
és még sorolhatnám a neveket. Sokat jártunk külföldre focizni, a lá-
nyom pedig pingpongozni. Megjártuk Ausztriát, Szlovákiát is. Remek 
közösség alakult ki. Így visszatekintve a múltra, begyűrűznek az em-
lékek. Egyszer zsírcsomót szedtek le a homlokomról, és közvetlen 
utána focizni mentük. Én bekötözött fejjel, mely a forduló közben 
találkozott is a labdával. Megmosolyogtató az is, hogy az esküvőmre 
lesántultam, mert előző héten edzőmérkőzésen elestem és kiment a 
bokám. Az orvos injekciózott, hogy a szertartásra lábra tudjak áll-
ni. Akkoriban divat volt a focicsapatnál is az, hogy a feleség és a 
gyerekek mentek szurkolni.

Előfordult, hogy külföldre is elkísért a nejem. Amikor visszajöttünk, 
itthon várt a sporttelep. Két salakos, egy nagy füves pálya fedett le-
látóval, egy központi épület a gondnoki 
lakással, öltözővel, szertárral, társal-
góval és mellette a pingpongcsarnokkal. 
Az utóbbiba befért tizenkettő-tizennégy 
asztal is. Mára az állatkert tulajdonába 
került.  Ezt sajnálom nagyon, ugyanak-
kor az ott ért szép emlékek örökre 
velünk maradnak.

Takács Ferenc
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A fejjátékos

Bevonulásom előtt 3 hónappal kerültem a Győri Szerszámgépgyár 
futball csapatához, amely katonaidőm alatt egyesült a Győri ETO-
val. A Szerszámgépgyár csapatából többen a Győri Elektromoshoz 
kerültek és ők javasolták, hogy keressenek meg engem. 1965-ben sze-
reltem le a katonaságtól, ekkor keresett meg az Elektromos futball 
Szakosztály vezetősége. Klell János bácsi vette fel velem a kapcso-
latot. Ez volt az első találkozásom a Tromossal. De hogy mikor és 
hogyan lettem sportköri tag, arra nem emlékszem pontosan. Mivel 
több sportágban is részt vettem, így biztosan Albert Zoli hatására 
lettem sportköri tag.

Nagyon örültem a meghívásnak és kihívásnak tekintettem, hogy aszta-
liteniszben, síelésben, később kispályás fociban is részt vehettem az 
évek során. A sporttalálkozók rendkívül jó hangulatban teltek, sok 
szép emlékkel, nehéz kiemelni néhányat közülük. De két esemény iga-
zán emlékezetes maradt számomra: az egyik a Soproni Postás elleni 
gólom: Horváth Tóni rálőtte kapura a labdát, melyet a kapus kiütött, 
én csukott szemmel fejeltem kapuba. Ez az utolsó percekben történt 
és ezzel győztünk. A másik: Takács Feri szabadrúgásból ívelte át a 
bal oldalra a labdát, amit ráfutással, nagy erővel sikerült befejelnem 
a Kaposvári Táncsics kapujába. Azt is megtiszteltetésnek éreztem, 
hogy a csapat kapitánya lehettem. 

Mindig élmény volt részt venni az összejöveteleken, nagyon jó hangu-
latban sportoltunk, esténként jókat beszélgettünk. A kialakult jó 
kapcsolatok, barátságok a munkában 
is nagy segítséget jelentettek, bárkihez 
fordulhattunk kérdéssel, kéréssel.   

A sport elsősorban fegyelemre, kitartás-
ra tanított, mert mindig komolyan vet-
tem a felkészülést, az edzéseket is. Ezt a 
munkában is tudtam kamatoztatni. 

Bokor László
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Emlékeim Bokor Laci bácsiról
(Albert Zoltán)

Egy olyan igazi EMBERRŐL, aki teljes szívvel-lélekkel létező barát 
volt, millió kedves pillanat jut eszembe. Nem szeretném, ha szomo-
rúság töltené meg ezeket a soraimat, mivel azt gondolom, hogy Ő 
sem szeretné, ha komoran idéznénk fel egyéniségét, jelenlétét, amivel 
mindig is vidámságot, lendületet hozott közénk. 

Pontosan azt a példáját kell követnünk és megtanulnunk, ahogyan
teljességgel jelen volt a pillanatokban. Ne haragudjon meg sen-
ki rám, de nekem a hatalmas kezeivel, vastag csontjaival egy kicsit
bumfordi mackó benyomását keltette mindig. Rengeteg különböző 
sportélmény köt hozzá. Mindegyik közös abban, hogy nem a fő 
sportága - a labdarúgás - környékéről származnak. Szeretnék fel-
idézni három epizódot.

Az egyik réges-régi élményem egy tenisz szerva sebesség bajnokságról 
él bennem. 1997. szeptember 17-ét írtunk, Laci a „gyorsasági szerva” 
versenyben a nem éppen acélos 65km-es átlagot érte el. Ezután követ-
kezett az „Üss egy 90 km-est!” általam kitalált, jogosan sehol sem 
elismert versenyszám. 

Laci elszontyolodva - ült mellettem a padon. És kérdezte: “ Most 
csináljon? Az eddigi legyorsabb adogatása 71 km/h-s volt.” Látva ezt, 
nem akartam jobban elkeseríteni, így csak ennyit javasoltam: „Laci, 
szorítsd meg jobban az ütőd nyelét és add bele minden erődet!” 
Ezután, amikor sorra került elsőre 89 km-est, aztán 91-est ütött és ő 
nyerte ezt a versenyszámot.

Mint egy kisgyerek úgy örült a nyereménydoboz teniszlabdának, ami 
számomra abszolút érthető, hiszen fiatal, 55 éves suhanc volt, mint 
jómagam idén… 

A másik két történetem a mindkettőnk által imádott síeléssel kap-
csolatos. 

Laci sportbéli kitartását, céltudatosságát a síelések során is volt sze-
rencsém megfigyelni. Jómagam, eleinte még tök kezdőként, a fekete 

SZAKOSZTÁLYAINK



pályák általa kidolgozott legyűrési módját csodáltam. Úgy ment a 
buckás pályákon, mint a roncs derbiken az óriáskerekű minden le-
gyűrő autó. Dobott egy hóekét a pálya tetején és minden testrésze 
külön-külön zötyögött le, ahogyan András fiát próbálta követni 
(Orcieres, 1997, Les Portettes pálya), de izomból megoldotta. Az-
tán pár év és legszorgalmasabb sídiák lett az oktatásokon. Tanult 
carvingozni, élen siklani, s ezzel új dimenziókat nyitott magának: 
energiatakarékosan egész nap tudott síelni. Ő ébresztette a felvonóst 
és a leginkább felháborodott volt, ha a nap végén egy perccel előbb 
zárni akart egy sílift.

Az első konkrét epizód, egy Valcenis-i síelésen esett meg. Már előtte 
néhány évvel felfedeztem, hogy a francia síbérletek szabályzatában
van egy érdekes kitétel: az a síelő, aki betöltötte a 75. életévét 
onnantól ingyenes síbérletre jogosult bármelyik francia síterepen. 

Ez az év Laci barátunk esetében 2018-ban jött el. A szokásos első 
esti síbérlet osztást egy közös társalgó részbe szerveztem, mivel 
szerettem volna kicsit meglepni a táborunk doyenjét. Több, mint 
százan voltunk ebben a táborukban is. A friss heti síbérlet kézbefogá-
sa még így negyedszázadnyi síelés után is izgalommal tud eltölteni. 
Nem csoda, hogy a csapat apraja - nagyja ott sürgölődtek körülöttem.

„Kezdjük a női bérletekkel!”, „Nem, kezdjük a gyerekekkel, hogy
mehessenek aludni.” - röpködtek az építő jellegű ötletek. A zűrzavar
és az izgalom tetőfokán elkiáltottam az „ősi” jelszavunkat: „Sí-Hó!” 
Minden szempár rám tapadt. Ekkor, hogy így szóhoz jutottam, 
mondtam: „Nem, idén a baby boom-osokkal kezdjük!”

Mindenki csodálkozott, nem nagyon értették mi van. Hát még akkor, 
amikor hallották az előre eltervezett mondatot:

„Gratulálok, az egész Sí-Hó tábor nevében az első versenyzőnknek, 
aki elérte mindannyiunk álmát: a minden terepen ingyenes síbérletet!” 
S ezzel átadtam Lacinak a bérletet és a korábban általa befizetett 
árát. Ebben a táborban egész héten üldözött, hogy mikor hívhat meg 
hálából egy „vansódra” (forralt borra). 

A másik síelős eset az írás alatt látható 2019-s fotó keletkezésé-
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vel kapcsolatos. Az akkoriban már 25 éve fennálló francia sítáboraink 
alapító csapatát meghívtam egy fantasztikus síkalandra: síeljünk a 
Les Trois Vallées-ban, a világ legnagyobb egybefüggő síterepén: több 
mint 600 kilométernyi sírendszeren. Persze Lacit nem kellett kétszer 
kérdezni, azonnal csatlakozott a csapathoz. De ő, ha már ott van egy 
ilyen kalandon, akkor divatos kifejezéssel élve: szerette azt „kimax-
olni”.

Az időjárás nem kedvezett nekünk: annak ellenére, hogy március 
közepe felé jártunk havazás, viharos szél, nulla látótávolság kényez-
tetett minket több napig. Végre március 12-én azt mutatta az időjárás 
applikáció, hogy szép idő lesz. Kiadtam az aznapi jelszót: „Szélétől -
széléig!” Ez körülbelül 90-92km-nyi síelést jelentett aznapra. Mond-
tam is óvatosan reggeli induláskor Lacinak: „Ez kemény nap lesz!” 
Ő pedig kicsit félreértve a szándékomat, egyből mondta: OKÉ, 
MEHETÜNK! És végignyomta az egészet velünk 77 évesen! Csodálatos
volt az esti gitározáson az élmény beszámolóját hallgatni, amit a fiatal 
ötvenes puhányoknak tartott, akik nem tartottak velünk!

Laci igazi példakép, őszinte sportember: 
AZ ELEKTROMOS ÖRÖKÖS BÜSZKESÉGE, 

mindig velünk fog létezni!
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Racketlon rendezvények, eredmények

A szervezői tevékenységi körbe tartozik még egy nagyon fiatal 
sportág, a racketlon versenyek szervezése és lebonyolítása is.

A racketlon ütővel játszható sport, mely a négy legnépszerűbb ütős 
játék, az asztalitenisz, a tollaslabda, a fallabda és a tenisz kombinációja.

A sportág Finnországból és Svédországból származik az 1980-as 
évekből, az első hivatalos racketlon világbajnokságot 2001 novem-
berében rendezték meg. A sportág a hivatásos játékosok száma alap-
ján a leggyorsabb ütemben növekedő sportágnak számít. 

A játék szabályai szerint a versenyzőknek a négy alap sportág mind-
egyikében 21 pontos szetteket kell lejátszania. A játszmák sorrendjét 
a könnyebb ütőtől a nehezebbig határozták meg, vagyis asztalitenisz, 
tollaslabda, fallabda (squash) és tenisz szettek követik egymást. A 
győztes az, aki több pontot szerez a játszmák során, így a teniszt sok 
esetben már nem is kell elkezdeni vagy befejezni a megszerzett be-
hozhatatlan pontelőny miatt. 

Az eddigi legsikeresebb férfi játékos Mikko Kärkkäinen (FIN, 6-szoros
egyéni világbajnok), a nők közül pedig Lilian Druve (SWE, 3-szoros 
egyéni világbajnok). Az aktuális világranglista élén szenior férfiak 
kategóriában egy magyar versenyző, Sákovics Péter (HUN) áll.

Racketlon Magyarországon

Az eddigi magyar bajnokságok hagyományosan Győrben kerültek 
megrendezésre. A magyar ranglistán több, mint 200 férfi és 33 női 
versenyző szerepel. A legjelentősebb eredményeket elért magyar 
racketlonozók: Nándori Levente, Sákovics Péter, Tróznai Zsófia és 
Hrabina Éva.

A Hungarian Open Racketlon World Tour nemzetközi verseny 2006 
óta minden évben megrendezésre kerül. 
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A kiadvány margójára

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Győri Elektromos VSK 
kiválóságaival beszélhettem. A sakkszakosztályt erősítve kitűnő le-
hetőség adatott, hogy jobban megismerjem a sportkör életét, a benne 
mozgó embereket, akik építették, erős közösséget alkotva.   

Külön öröm az is, hogy az igazolt tagok kikapcsolódásáért munkálkodó 
személyekkel készíthettem interjút. Legyen szó sakkozásról, asztali-
teniszezésről, teniszezésről, tömegsportról vagy sárkányhajózásról. 

Megmutatta nekem, milyen közösségépítő hatása van egy szer-
veződésnek, különösen akkor, amikor a vezető tagok szívüket lel-
küket beletéve dolgoznak azon, hogy az ember magas színvonalon, 
kulturált keretek között töltse szabadidejét. 

Az interjúk során az a benyomás ért, hogy ez egy nagy család. Min-
denki odafigyel a másikra. A tagok megkapják a kellő támogatást, 
hogy az adott sportot magas szinten űzhessék, legyen szó edzésekről 
vagy versenyekről.  Sok egyesületben játszottam már, de az Elek-
tromoshoz való igazolásom óta érzem azt, hogy tartozom valahova. 
Ezt erősítik az alanyokkal végzett munkák, mely a kötet létrejöttét 
szolgálták. 

Interjúkészítés során időt szabtam minden beszélgetésnek, hogy 
ezáltal eredményesebb munkát tudjak végezni. Bár akadt olyan eset 
is szép számmal, hogy nem nagyon akartam befejezni a diskurzust. 
Partnereim nyitott könyvként álltak rendelkezésemre, és ez a köz-
vetlenség meghatott. Amellett, hogy izgalmas életútjukról meséltek, 
kitűnt az adott sportághoz fűződő szeretetük is. Beszélgetéseink 
során az összetartozás érzése lengte körül a szobát, mely a sportkör 
hetvenöt éves múltját jellemzi. 

Mindazonáltal az emberi kötelékek mellett rávilágítottak egy 
nagyon fontos dologra. Az Elektromos történetében a háromnegyed 
század alatt elért eredmények önmagukért beszélnek, mely profi 
egyesületeket meghazudtoló magabiztosságról árulkodik. Ebből a 
szempontból is élményszámba ment megélni az 50-es 60-as évektől 



kezdve napjainkig az évtizedeket mind-
en egyes sportköri taggal. Ezen a törté-
nelmi utazáson együtt vettünk részt, és 
remélem, kedves Olvasó, ugyanúgy át 
tudja élni ezeket az esztendőket a kiad-
vány forgatása közben, ahogy én tettem 
beszélgető partnereim hatására. 

Kiss Balázs – sakk szakosztály
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