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Azt, hogy Te vagy a legjobb, mi, a sportújságíró kollégáid régóta 

tudjuk. Hogy ezt el is ismerjük, és a minálunk sajnos oly gyakori 

irigység nélkül kivétel nélkül mind örülünk is a kitüntetésednek, az 

is főleg Neked köszönhető, hogy nem csak a munkádban, hanem – 

sportnyelven szólva – a pályán kívül is olyan egyéniség vagy, akit 

mindenki kedvel. 

Az sem nagy meglepetés, hogy a mégoly kiváló újságíró kollégák 

közül megint egy sportújságíró emelkedett ki, vívta ki a legnagyobb 

elismerést. 

Az viszont, hogy tíz évvel a szövetségünk által Neked adományozott 

Feleki-díj után immár ország-világ előtt mondatott ki rólad, hogy Te 

vagy a legjobbak között a legjobb, olyasmit is jelez, hogy a magyar 

sportban, a magyar futballban kezdenek a helyükre kerülni a dolgok. 

Hogy a közszolgálati televízió ismét prioritásként kezeli és – rossz 

emlékű korábbi időszakokkal ellentétben – élőben közvetíti a 

magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit; hogy mindezt új, nemzeti 

sportcsatornáján teszi, hogy ezeknek a meccseknek mind gyakrabban 

Te vagy a kommentátora, s hogy a legutóbbi válogatott találkozók 

ráadásul rég nem látott eredményeket hoztak, ez mind azt üzeni, 

hogy nem veszett el minden remény, lehet még valódi sportélet 

Magyarországon, lehet még létjogosultsága nálunk a sport által 

képviselt értékeknek, amelyeket bizony a sportújságírók 

közvetíthetnek hitelesen, nívósan és élvezetesen a szurkolóknak, 

mindannyiunknak. Senki más. 

Mindez azt is üzeni, hogy a magyar sportnak immár nem csak a 

rádiózásban van halhatatlan krónikása Szepesi György révén, hanem 

a televíziós műfajban is büszkélkedhetünk olyan kollégával, akinek a 

teljesítménye a mikrofon mögött, színvonalát és hatását tekintve 

felnő a legnagyobb magyar sportteljesítmények mellé.  

A Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöksége és tagsága, 

kollégáid nevében szeretettel gratulálok a sajtó kategóriában elnyert 

a Prima Primissima-díjadhoz, és sok közös sikert kívánok még 

Neked a magyar sportolókkal. 
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