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Idén is Győrben tartottuk az
amatőr audiofil konstruktőrök
baráti találkozóját. A hagyomá-
nyosan május utolsó szombatján
rendezett találkozó az idén má-
jus 28.-ra esett. A meetingek ha-
gyománya 2003 májusától ered,
Hódmezővásárhelyen találkoz-
tunk először. Az ottani ideális
helyszínt lebontották, így 11 alka-
lom után a 12. találkozót Ópusz-
taszeren tartottuk.

Szinte minden találkozón je-
len volt Győrvári Balázs (ld. fo-
tón) barátunk is. Ópusztaszeren
született meg a döntés, hogy
ezentúl legyen a találkozók hely-
színe a Balázsék által működte-
tett Hotel Paár, Győrben. Balázs
magára vállalta a szervezés ne-
héz munkáját, így 2015-ben már
Győrben rendeztük a találkozót.

Az idei találkozó különlegessé-
ge volt, hogy immár kétnapos
lett, vagyis vasárnap is lehetett
hallgatózni. Volt is mit. A tavalyi
résztvevők mellett sok új arc, ké-
szülék és hangzásvilág is színesí-
tette a találkozó igen jó és barát-
ságos hangulatát. Most is főleg
csöves erősítőket hallgattunk. A
félvezetőket az Audió Art mini
rendszerei reprezentálták high-
end színvonalon. Lenyűgözte a
hallgatóságot Nagy Laci GM70-
nel megépített SE erősítője. A
legszebb készülék díját, ha lett
volna ilyen, biztos nem ez a ké-
szülék kapta volna, de a hangok

versenyében... – persze, ha let-
tek volna ilyen helyezések, de
most ez is kimaradt.

A jó hangok mellett sokakat
lelkesített a bazár, ahol sok érde-
kes alkatrészhez juthatott hozzá
a kitartóan böngésző látogató.
Hoffman Laci nélkül nincs talál-
kozó, de a hangfalépítők is lelke-
sen érdeklődhettetek Szatmári
Sándor jó nevű hangszórói és mi-
nőségi hangfal dobozai iránt.
Vasárnap megjelent Nagy Sanyi
is a legújabb FOSTEX hangszó-
róival, és igazi kuriózumként a
LOWTHER szélessávúakat is
megcsodálhattuk. 

Az éhezők és szomjazók az ud-
varon felállított grillbüfében
csillapíthatták éhüket-szomju-
kat. Egyszóval a szervezők min-
denre gondoltak. A szervezők,
mert ketten voltak, ugyanis ed-
dig nem említettük Bakó Lajos
nevét, aki mint a szálloda vezető-
je szintén sokat dolgozott a siker

érdekében. Mert nyugodtan ál-
líthatjuk, hogy egy sikeres baráti
találkozó volt a 14. győri mee-
ting. Az audiofil hangzáskultúra
barátai, akárcsak zenehallgató-
ként, vagy akár a csináld magad
mozgalom tagjaiként sok ötletet
kaphattak egymástól, s már is fo-
gadkozások születtek akár a zene-
hallgató rendszer újragondolása,
vagy új készülék megépítésére.
Nagy tanulsága a találkozónak,
hogy filléres alkatrészekből kevés
munkával és szakmai felkészültség
nélkül nincs jó hangvisszaadás.

Köszönjük a szervezőknek és
reméljük, hogy jövőre ismét ta-
lálkozhatunk.
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