
 

Legelőször 1963. október 4-én lehetett egyidőben  több bajnoki futballmeccsről is  tudósítást 

hallani a Petőfi, majd a Kossuth Rádióban. 

Az ötlet már 1950-ben megszületett a londoni olimpiai közvetítés ihletésére – Szepesi György 

javasolta, hogy legyen közvetítés egyszerre két NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, de az ötlet csak 

később valósult meg. A legendás szerkesztő, Roska Miklós, továbbá a győri Takács Árpád adta 

meg a kezdő lendületet. Az úgymond alapító atyák közül nemcsak ők, hanem Novotny Zoltán is 

az élő legendák közé tartozik, és Zoli nélkül manapság sem lehet elképzelni a körkapcsolásokat. 

Persze, említhetjük még a távolabbi vagy közeli múltból – a teljesség igénye nélkül - Gulyás 

Gyula, Szűcs Ferenc, Dobozy László, Horváth Kálmán, Kovács Imre, és természetesen Vass 

István Zoltán, Molnár Dániel, Török László nevét is a hőskor kapcsán. Mindenesetre a magyar 

rádiózás egyik legnépszerűbb műsorává vált, mert magába sűrítette a rádiózás lényegét, ízét, 

savát-borsát: egy időben zajló, több  sportesemény élő közvetítéséről beszélünk. Valóban a 

beszédkészség, a szókincs, a gyors reagálás, a képzettársítás, a szellemesség, a sportszerűség 

műfaja ez. A műsor olykor izgalmasabb, mint maga a közvetített mérkőzés. Akusztikai unikum.  

A legfurcsább az, hogy voltak döntéshozók, akik úgy vélték, idejét múlt a Magyar Rádió 

emblematikus műsora, és gazdasági okokkal való hivatkozással 2009-ben megszüntették. Hat év 

tetszhalott állapot után a műsor 2015-ben ismét feléledt, és tovább él a világháló, az információs 

weboldalak világában is. A mai riporterek hűek a hagyományokhoz, az elődökhöz, szorgalmasan 

vadásszák a gólokat, és vallják, hogy ez a műsor az M4 rádiós sportszerkesztőségének  

zászlóshajója, ha élhetünk ezzel a kis képzavarral.  

Az 1963-as esztendőt, az indulást emlegettük először. Most, 2017-ben, 54 év elteltével is, ha 

szombat délutánonként a Kossuth Rádió hullámhosszait keressük, újra akad egy biztos pont. 

Hétről-hétre felhangzik a konferálás: 

„Kedves hallgatóink! Körkapcsolást adunk bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről.” 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége Gyulai-díjjal tünteti ki a Körkapcsolás című rádióműsort. 

 

Deák Horváth Péter (MTVA) írását Pálfalvi Gábor olvasta fel 



 

...és akkor bejött dolgozni rövidnadrágban.  

A Nemzeti Sportnál sokáig tartotta magát a szabály, hogy munkaidőben nem strandolunk, hiszen a 

sportlapnál dolgozó újságíró életében bármelyik perc elhozhatja a nagy pillanatot, úgymint exkluzív 

interjú a Budapesten váratlanul megjelenő világsztárral, a posztjáról lemondó klubelnökkel, és hát 

futballmeccsről sem illett soha, és ma sem lehet klottgatyában tudósítani. 

A lényeg, hogy ezt a rövidnadrágos történetet valahogy kompenzálnia kellett a minden vasárnap 

megjelenő hetilaptól a Nemzeti Sporthoz átigazoló hősünknek, és neki persze sikerült is, egyfelelől 

az éles nyelvével – ez, mondjuk, kevésbé volt tolerálható –, másfelől, és ez volt a legfontosabb az ő 

esetében, a tökéletes cikkekkel, leginkább a vitriolos, életszagú, azaz kiváló kritikákkal. 

Mert ebben a legnagyobb. 

Ő nem volt rest, és a feleségét is elvitte az egyik vidéki, élvonalbeli futballmérkőzésre, ugyanis 

szüksége volt a tudósítás egyik legrövidebb, legvelősebb, s legkifejezőbb rovatában egy hiteles 

szereplő beszámolójára, hogy a lehető legtökéletesebb képet adja vissza a betűk segítségével az 

olvasónak. A kétezres évek elején az NB I-es tudósításokban szerepelt a fény és árnyék elnevezésű 

rovat, s ha a címéből netán nem derülne ki, hogy mi célt szolgált, akkor most felesleges lenne 

belekezdeni a hosszas magyarázatba, ám mindennél kifejezőbb, amit kollégánk írt az árnyék 

passzusba: „Beépített emberünk jelenti a női mosdóból...", majd e felütés után jött még három 

bombamondat a hajdani retrostadion női wc-jében uralkodó állapotokról.  

Kérem szépen, azóta sem volt ötsornyi írás a hét, sőt a hónap legjobb cikke, sőt az a glossza a mai 

napig viszi a pálmát. 

Talán akkor fordult meg először a fejemben, hogy a remek újságíró – akivel a laphoz való belépése, 

azaz 2000 óta, azaz lassan két évtizede koptatjuk a tollat és klaviatúrát egymással szemben, vagy 

éppen egymás mellett ülve a Nemzeti Sportnál – a hétköznapi kedves szemtelenségen túl egyszer 

még kitüntetést is kaphat a nagyszerűen megírt cikkek, tudósítások, interjúk, glosszák, ezzel 

párhuzamosan a tehetség, a különleges szerkesztői látásmód, a témaérzékenység kapcsán, úgyhogy 

most senki ne csodálkozzon azon, hogy főszereplőnk aki volt az NS-nél a labdarúgórovat 

munkatársa, rovatvezető-helyettese, míg manapság a bookazine-csoport vezető szerkesztője – az 

újságírói pályafutásához méltó elismerést vehet át. 

Ám változnak az idők: itt és most hosszú nadrágban. 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Kun Zoltán. 

 

Vincze András (Nemzeti Sport) írását Szabó Szilárd (MTVA) olvasta fel 

 



 

1988-ban, Egerszegi Krisztina győzelme és Török László rádiós közvetítése hatására döntött 

úgy, hogy sportriporter lesz belőle. Korábban dolgozott rádióban és labdarúgóklubnál, 

mígnem 2009-ben a Sport Televízióhoz szerződött, ahol riporterként, műsorvezetőként is 

foglalkoztatták, és öt országban forgatott kiváló dokumentumsorozatot a labdarúgó-utánpótlás 

képzéséről. Továbbá éveken át társműsorvezetője a Harmadik félidő című 

fordulóvisszapillantó műsornak – természetes volt, hogy Vobeczky Zoltán főszerkesztő 

hívására elfogadja az induló M4 Sport ajánlatát, hiszen 2015 nyara óta kizárólag a köztévé 

közvetít élőben NB I-es labdarúgó-mérkőzéseket. 

2015 ősze óta ő a GÓÓÓL! Című műsor állandó házigazdája, de a labdarúgást az esetek 

többségében amúgy is ő moderálja az M4 Sporton. Tavaly tavasszal állandó műsorvezetője 

volt az Irány az Eb! című Európa-bajnoki felvezető heti magazinnak, nyáron pedig előbb a 

budapesti, majd a franciaországi Eb-stúdiót is vezette. 

A nyár másik fő eseményéről, a riói olimpiáról sem maradhatott le, ahol egyfelől riporterként 

hozta a nézőknek testközelbe a magyar érmeseket, másrészt szurkolt élete párjának, a női 

vízilabda-válogatottal végül a negyedik helyen záró kapusnak, Gangl Edinának. 

Általában a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseinek közvetítését is ő vezényli le a 

stúdióból, minden vágya, hogy egyszer egy világbajnokságon is ott lehessen a nemzeti 

tizenegy mellett.  

Kedves egyéniség, nem véletlen, hogy az edzők és a sportolók is kedvelik. 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Molnár Mátyás 

 

L. Pap István (Nemzeti Sport) írását Szabó Szilárd (MTVA) olvasta fel 

 



 

Még a Tanítóképző padjait koptatta, amikor az első írásai megjelentek a megyei lap 

sportrovatában. Igaz, ahogyan hajdani rovatvezetője emlékszik rá, amikor gyakornoki állást 

ajánlottak neki, mégis eltöprengett azon, hogy beadja-e a derekát, és sportújságírással keresse 

a kenyerét. Végül belevágott, amit lehet, hogy azóta sokszor megbánt, hiszen többször 

megesett, hogy egy – egy csapat vezetőjének nem tetszett, amit az ő vagy a rovata által eléje 

tartott tükörben látott. S hogy ilyen többé ne történhessen, bosszúból nem egy esetben 

kitiltották a pályáról, a stadionból.  Azután, amikor az érintett sportvezető talpa alá útilaput 

kötöttek, ő visszatért. Mindig. Persze kapcsolatát a sportolókkal és a sportvezetőkkel, nem a 

stadionból kitiltások jellemzik. Végtelen az a lista, amely a vele szinte már – már baráti 

viszonyt ápoló sportolók nevét tartalmazza. Vidéken mást jelent zsurnalisztának lenni, mint a 

fővárosban az országos médiumoknál. Vidéken személyesebbek a kapcsolatok, közelebb 

vannak az újságírókhoz a sportolók, az edzők és a szurkolók is. Így talán a felelősség is 

nagyobb, de legalábbis közvetlenebb a visszajelzés, a kritika és az elismerés egyaránt. 

Kitüntetettünk, akinek kedvence a bécsi borjú és a palacsinta, Tenerifén pedig lassan helyi 

lakosnak számít, még ahhoz az újságíró generációhoz tartozik, ahol a szakma szabályainak 

betartása és az igazság kimondása elemi követelmény. Akinek fő erőssége a pontosság, és a 

hitelesség. Sportújságírói pályafutása során nemcsak cikkeket ír, hanem szívügyének tekinti a 

helyi sportot. 

Elsősorban a labdarúgást, az ETO-t, - s az elmúlt három évtizedben szinte észrevétlenül e 

patinás klub önkéntes krónikása lett, akinek házi archívuma is egyedülálló. Odahaza az olló 

csattogására ma is felfigyel a párja, és gyakran megkérdezi tőle: Sarabolsz Papa? Ugyanis 

díjazottunk változatlanul minden érdekes és számára fontos újságcikket kivág és füzetbe 

ragaszt. Számos kötet írója és társszerzője. Legutóbb a gyirmóti futballklub történetét énekelte 

meg. Nagy tervei között szerepel egy mindent átfogó ETO-könyv megírása.  

Főszereplőnk immár negyedszázada vezeti a Kisalföld című napilap sportrovatát. S valljuk be, 

25 év egy rovat élén olyan, mint egy hosszú házasság. Ami önmagában kitüntetést érdemel.  

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Papp Győző. 

 

Írta és felolvasta Pálfalvi Gábor 

 



 

„Csak előre!” Az újszegedi sportcsarnok hangorkánját bőven túlharsogja ezzel a két szóval. 

Jellegzetes hang, ismert személyiség, aki csaknem három évtizede meghatározó alakja Szeged 

sportéletének. 

A sporthoz való szoros kötődés az édesapa révén gyerekkorban beléivódott. Már akkor 

meccseket közvetített, amikor az öccsével gombfocimeccseket játszott, vagy a tízemeletes 

panel melletti grundon a lakóház gyerekeivel futballozott. 

Aztán következett a Tisza Rádió, a Rádió 88 és a megyei I. osztályú bajnokikról a 

körkapcsolás – az ő találmánya volt, megyeszerte kedvelték, hallgatták, miközben 

Forráskúton miatta, a Tanár bácsi, vagy ahogy kedveskedve hívják, Tácsi miatt szerették meg 

nagyon sokan a kézilabdát vagy a labdarúgást – és a Fradit. Emellett klubot vezetett: nem egy 

nagy egyesületet, inkább amolyan baráti társaságot, amely a futsal NB II-ben Charlton néven 

emlékezetes két évet töltött el. 

A napilapos sportújságírás éppen húsz esztendeje, 1997. augusztus 1. óta teszi ki az életét, 

azóta a Délmagyarország sportújságírója, 2005 óta édesapja nyomdokaiba lépve 

sportrovatvezető, 2006-tól pedig a MOL-Pick Szeged kommunikációs vezetője, sajtófőnöke. 

Szerkeszt, szervez, videót készít, fotózik, útinaplót ír külföldön, itthon, Veszprémben, a 

szegedi férfi kézisek mellett a férfi vízilabdázók és a férfi kosarasok is szívesen őrülnek meg, 

ha bemutatja és hergeli őket egy-egy rangadó, létfontosságú meccs előtt, alatt. Emellett pedig 

példás családapa, aki három gyermeket nevel az életre.  

És természetesen a sport szeretetére, amely kitölti saját élete minden pillanatát, ezzel együtt 

minden tettét, feladatát, döntését meghatározza. 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Süli Róbert 

 

Írta és felolvasta: Mádi József (Dél-Magyarország) 

 



 

Amikor Kovács Attila a leggyorsabb „fehér ember” volt Rómában, 

amikor Kropkó Péter célba ért a Hawaii Ironmanen, 

amikor Edwin Moses rajthoz állt a Népstadionban, 

amikor Sampras 6:4, 6:1-re verte Agassit  Stuttgartban, 

amikor Jonathan Edwards világcsúcsot ugrott Göteborgban, 

amikor Roger Federer Wimbledonban adogatott, 

amikor Usain Bolt három aranyérmet nyert Berlinben, 

amikor Rafael Nadal magasba emelte a Roland Garros-trófeát, 

amikor kiállították Lehmann-t az Arsenal kapusát a Bajnokok Ligája döntőjében, 

akkor Ő ott volt a kamerájával. 

Ma, 

amikor Torghelle Sanyi ollóz az új Hidegkúti Stadionban, 

amikor Fucsovics Márton ászt üt a Mikoviny utcában, 

amikor a Spiriev Bozsidár-díjat adják át a Gyulai István Memoriálon, 

akkor ő ott van a kamerájával. 

Jövőre, 

amikor Babos Timi Melbourne-ban röptézik az Ausztrál Open-en  

akkor Ő ott lesz a kamerájával. 

43 év, 15 tenisz Grand Slam-torna, 13 atlétikai-vlágbajnokság, 3labdarúgó Bajnokok Ligája-

döntő, tucatnyi elhasznált fényképezőgép, több millió expozíció, több tízezer negatív, több 

terrabájtnyi digitális kép, Petrovics László tanítványa, az MTK Budapest és a Magyar 

Teniszszövetség Ezüstgerelydíjas sportfotósa. 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Zádor Péter 

 

Szabó Miklós (Nemzeti Sport) írását Szabó Szilárd (MTVA) olvasta fel 



 



 

 

Ott állt Niki Lauda a Red Bull Ringen egy szalag mögött, gondosan elszeparálva a kíváncsi 

újságírók hadától, akik egymás válla fölött, karja alatt nyújtogatták elé a mikrofonokat. Egy 

végtelenül csendesnek tetsző, visszahúzódó, de a Formula-1-es körökben már közismert, otthonosan 

mozgó fiatalember viszont egyedüliként valahogy Lauda mögé helyezkedett, így senkitől sem 

zavartatva rögzíthette a korábbi osztrák világbajnok szavait. Ő megtehette. 

 

Máskor egy Monacói Nagydíj alkalmával Jackie Stewart Alain Prosttal karöltve invitálta jachtjára, 

ahol csak neki adtak interjút, bensőséges hangulatú beszélgetés zajlott a két korábbi többszörös 

világbajnok és a Nemzeti Sport újságírója között.  

 

Hét éve dolgozik az NS-nél, és számára nincs lehetetlen. Túl azon, hogy a száguldó cirkusz kiváló 

ismerője, szakírója, számolatlanul gyártja az exkluzív interjúkat, és nem sak saját sportágában, 

hanem nagyon sok más területen. Ha kell, volt világsztár labdarúgókat szólít le a világ különböző 

repülőterein, máskor Carl Lewist vagy éppen Placido Domingót faggatja. Kiváló német 

nyelvtudásának köszönhetően anyanyelvén diskurál Bernd Storckkal, Andy Möllerrel, Thomas 

Dollal vagy éppen Lothar Matthäusszal is 

 

Hatalmas lexikális tudása nem csak a Forma-1 és a futball világára terjed ki, a labdarúgás (főleg a 

német) is az ő terepe. Nagy odaadással ad hírt az alpesi síelő, Miklós Edit csodálatos sikereiről.  

 

Az olvasó pedig minden anyagánál azt érezheti: a szerző igényes, alapos, nem csak a felszínt 

kapargatja, és a nyomtatott sajtó agonizálásának korában mindig sikerül valami pluszt kapnia, 

valami olyant, amelyet sehol máshol nem olvashat.  

 

Kitüntetettünk még mindig csak 30 esztendős, de már most rutinos rókának számít. 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének Gyulai-díjasa: Zsoldos Barna. 

 

Írta és felolvasta: Bobory Balázs 

 

 

 

 


