
 

A Nemzeti Sporthoz 2005-ben került, pályafutását az internetes portáljánál kezdte, de 

gyorsan, még a 2006-os labdarúgóvilágbajnokság előtt a nyomtatott laphoz került, melyet 

azóta sem hagyott el. Hamar kitűnt tehetségével és megbízhatóságával, és előbb a tenisz, a 

kajak-kenu, majd a női kézilabda sportágfelelőse és szakírója lett, amelyeket mind magas 

színvonalon látott és lát el ma is.  

Az idők során nemcsak egyre bátrabbak és markánsabbak lettek az írásai, de magával 

szemben is egyre szigorúbb lett, és mindig százszázalékos teljesítményt várt el magától. Ez az 

elkötelezettség azt eredményezte, hogy az elmúlt tizenkét évben egyre magasabbra lépett az 

NS-nél a szakmai ranglétrán: előbb vezető szerkesztőként, ma pedig főmunkatársként 

számítanak a munkájára. 

Évek óta az online és a nyomtatott verzió integrációjának elkötelezett híve, az elmúlt 

hónapokban vezető szerepet vállalt ennek levezénylésében. 

Alázatát és írásai minőségét a szakma is fel- és elismerte: 2010-ben megkapta a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség Média-díját, egy év múlva pedig az „Örökös harcra ítélve” című írását 

Nívódíjjal jutalmazta a Magyar Sportújságíró Szövetség. Az MSÚSZ 2014-ben Világnapi 

elismerésben részesítette, az idén márciusban pedig a Magyar Olimpiai Bizottság tüntette ki 

Nívódíjjal.  

Az pedig külön figyelemre méltó, és jól mutatja képességeit, hogy igen fiatalon, harminchat 

évesen megkapja a hazai sportújságírás legrangosabb elismerését. 

A Magyar Sportújságíró Szövetség Feleki-díjasa: Bálint Mátyás. 

 

Írta és felolvasta: Vincze Szabolcs (Nemzeti Sport) 



Amikor legutóbb két éve kitüntettük, így méltattuk: a kassai születésű és identitású 

„futballfüggő”, író, újságíró akinek érezhetően Márai és a HSS Kassája az idealizált, ma már 

csak könyvekben, lelkekben, pillanatokban, történetekben létező szellemi otthona, családjával 

ma már Észak-Komáromban, de reménytelenül hűséges szlovákiai magyarként él, 

gondolkodik és alkot. Ez a melankolikus, minden hamis pátoszt nélkülöző, de ironikus 

kilátástalanságában is fennkölten értékközpontú attitűd teszi egyénivé, izgalmassá és 

modernné cikkeit, amelyek – ha csak a maguk provinciális közegében is, de – kultikussá 

lettek, és mert tartalmuk éppen nem volt provinciális, túllépték a pozsonyi Új Szó és a 

Focitipp-melléklet kereteit, a „határon túli irodalom” óhatatlanul lesajnáló kategóriáját, és 

könyv formájában kezdtek új életet.  

Volt már a szerzőnek ünnepelt elbeszéléskötete, a Kilátás az ezüstfenyőkre 2004-ben, 

amellyel más elismerések mellett az összmagyar irodalom legjobb elsőkötetes prózaírójának 

Bródy Sándor-díjat is megkapta 27 évesen. Az Egy futballfüggő naplójából című könyve nem 

csak összegezte, de le is zárta az Új Szó sportszerkesztőjeként eltöltött évtizedet, s a vs.hu-nak 

írt cikkei után most pozsonyi Pátria Rádió műsorvezető-riportere, s határon túli magyar 

sportújságíróként elsőként részesült az MSÚSZ világnapi elismerésében 2015-ben.  

Mindent elsöprő tehetsége és a szakmában kivívott általános tisztelete, sőt - ami nem mindig 

esik egybe - írásainak és egyéniségének közkedveltsége máris újabb kitüntetésért kiáltott, 

jóllehet nem tartozik még ahhoz a korosztályhoz, amelynek tagjai ilyen „szoktak” kapni. 

Irodalmi magyar nyelven, olykor író példaképeit is felülmúlóan tisztán megírt szövegei nem a 

szobaújságíró okoskodásai: a felvidéki falusi pályák korlátjának támaszkodva éppen úgy 

találkozhatunk vele bármelyik meccsnapon, mint a Dunaszerdahely vagy a magyar válogatott 

mérkőzésén, netán a Bajnokok Ligája döntőjén. Csak gyerekkora szeretett, már nem is létező 

kassai csapatának meccsére nem mehet a vasárnapi húsleves mellől, hogy az idős drukkerrel, 

a polgári világgal, Máraival együtt rég eltávozott Brezniczky bácsival, a matektanárral és 

Berenhaut úrral, a fotóssal várja a lelátón a soha be nem következő csodát. Ami számára 

mégis bekövetkezett, amikor egyszer gólt szerezhetett Bukarestben a magyar újságíró-

válogatott címeres mezében, s aztán amikor a magyar válogatott Eb-sikereiről tudósíthatott 

Franciaországból. Akkoriban a Magyar Nemzetben is publikált, én pedig csak abban bízom, 

hogy a Nemzeti Sportban is ír majd rendszeresen. 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Feleki-díjasa: Gazdag József 

 

Írta és felolvasta: Szöllősi György (Nemzeti Sport) 

 


