
Szöllősi György, MSÚSZ-elnök beszéde az Év Sportolója Gálán, 2020. január 

16-án a Nemzeti Színházban 

 

Jó estét kívánok tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm mindenekelőtt az év legjobbjának jelölt magyar sportolóknak és 

edzőknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Külön köszöntöm Varga Judit 

igazságügyi miniszter asszonyt. Köszöntöm Szabó Tünde, sportért felelős 

államtitkár asszonyt és Novotny Zoltánt, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 

tiszteletbeli elnökét. Köszöntöm Székely Dávidot, az M4 Sport 

csatornaigazgatóját, akin keresztül köszönöm a közmédia immár ötéves 

partnerségét. Köszöntöm körünkben Fürjes Balázs budapesti fejlesztésekért 

felelős államtitkár urat, Mocsai Lajost, a Testnevelési Egyetem rektorát, Vági 

Mártont, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárát, Szabó Lászlót, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság elnökét, Nagy Zsigmondot, a Nemzeti Sportügynökség 

ügyvezetőjét, köszöntöm a hazai és a nemzetközi sportszervezetek jelenlévő 

elöljáróit, külön is Kamuti Jenőt, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökét, 

Csisztu Zsuzsát, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnökségi tagját, Jura 

Ozmecet, a szervezet horvát főtitkárát. Madzsid Rashed urat, az Ázsiai 

Paralimpiai Bizottság elnökét az Egyesült Arab Emirátusokból, Lukasz Szeliga 

urat, a Lengyel Paralimpiai Bizottság elnökét. Wladár Sándort, a Magyar 

Úszószövetség, Szalay Ferencet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, 

Schmidt Gábort, a Magyar Kajak-kenu Szövetség, Such Györgyöt, a Magyar 

Jégkorong Szövetség elnökét, a nagy sportegyesületek vezetői közül Deutsch 

Tamást, az MTK, Gergely Istvánt, a Honvéd, Kubatov Gábort, a Ferencváros, 

Mrrkovits Lászlót, a Vasas, Mészáros Lőrincet, a Puskás Akadémia elnökét. 

Molnár Zoltánt, a Magyar Edzők Testülete elnökét és a határon túli magyar 

sportszervezetek képviselőit, külön is Zsemberi Jánost, a Topolyai Sport Club 

elnökét. Köszöntöm az MSÚSZ tisztségviselőit, határokon belüli és azokon túli 

tagjainkat, a média képviselőit és mindazokat a kollégákat, akik leadták 

voksukat a 62. alkalommal megrendezett Év Sportolója szavazáson. 

Köszönöm kereskedelmi partnereinknek, minden szervezőnek, az 

önkénteseknek, hogy ötödik alkalommal is segítettek megszervezni a mai 

ünnepséget itt, a Nemzeti Színházban, és külön köszönet illeti a gála kreatív 

producerét, Szabó Lászlót. Köszöntöm a díjátadónak felkért hírességeket, 

olimpiai bajnokokat, külön is a Grazból hazatérő Szabics Imrét és a Kijevből 

érkező Rácz Lászlót, valamint minden bizonnyal lesz egy díszvendégünk az 



óceánon túlról Los Angelesből is, róla később… Köszöntöm a Nemzet 

Sportolóit, közülük külön is az Év Sportolója címet a legtöbbször elnyerő 

Balczó Andrást és a világ legidősebb olimpiai bajnokát, a néhány napja életének 

100. évébe lépő Keleti Ágnest! 

Ági néni a személyes jelenlétével, lenyűgöző pályafutásával emlékeztet 

bennünket arra, hogy egy évszázaddal ezelőtt milyen nehézségek után kellett 

újrakezdeni az életet a megcsonkított Magyarországon, és arra is, hogy azóta 

hányszor és hányszor kellett mindent újra és elölről kezdeni megint. 

Sportnapilapunk, a Nemzeti Sport is több éves szünet után indult újra 1919 

őszén. „Megkezdődik az újjáépítés nagy munkája” – írta az első számban Vadas 

Gyula, aki aztán negyedszázadon át volt a lap főszerkesztője és tulajdonosa, 

miközben alelnöke volt a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek, az AIPS-nek.  

Vezércikke így folytatódik: „Nagy a sajtó feladata mostan és nehéz. (…) Ebből 

a munkából kérünk mi is részt. Teljes eréllyel, céltudatosan, a magyar sport 

nagyszerű újjáéledésébe vetett mély hitünkkel állunk azok sorába, akik a 

viharoktól megtépázott fát ápolják, s a gazt pusztítják.” És valóban, az 1923-tól 

– ma is – napilapként megjelenő újság értékteremtő munkája felbecsülhetetlen, 

az év legjobbjának járó plaketteket is a Nemzeti Sport kezdte odaítélni és 

kiosztani, elsőként Schlosser Imre labdarúgónak. Ha a százéves lapszámokat 

nézegetjük, olvashatunk a margitszigeti magyar-angol futballmeccsről Krúdy 

Gyula helyszíni riportjában, a sportnyelvben használt háborús kifejezésekről 

Karinthy Frigyes humoreszkjében, a háborúban hősi halált halt sportember, 

Gillemot Ferenc emlékére rendezett városi futásról, az MLSZ megtisztításáról a 

kommunistáktól, vagy éppen arról, hogy az 1919 őszén elhunyt gróf Serényi 

Béla szobrot érdemelne a leendő nemzeti „Stadionban” a később legendássá lett 

1913. évi XIII. törvénycikk beterjesztéséért. Nos, jelentjük, bár Serényi gróf 

szobra és egyelőre másé sem áll benne, de a Stadion, csekély százéves késéssel 

tavaly végre elkészült. Továbbá az 1913-as, híres „lex Gerenday” 

rendelkezéseihez hasonlóan a sport néhány éve ismét részesül az állami 

szerencsejáték-bevételekből. 

A világháború utáni években számos sportszervezet, egyetemi, iskolai, egyházi 

sportklub, cserkészcsapat bontott zászlót Magyarországon, majd elkezdte a 

testnevelésben is döbbenetes hatású évtizedes munkáját gróf Klebersberg Kunó 

vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mára pedig talán eljutottunk odáig, hogy a 

tavalyi, budapesti Maccabi-játékok sikerétől is bátorítva bejelenthessük: a 



Külügyminisztérium felkarolta a régi kezdeményezést, és 2021-ben 

megrendezzük a magyarok első világjátékát. 

Addig még ránk, magyar sportújságírókra vár a feladat, hogy a szervezet 1924-

es, nyolc alapító tagjának egyikeként a jövő hónapban immár negyedszer lássuk 

vendégül az AIPS, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség világkongresszusát, a 

ma már mintegy száztíz országból érkező kollégákat. 

Évszázados szakmai történelmünk felidézésekor itt, a Nemzeti Színházban hadd 

említsem a színészekkel közös örökségünk, a színész–újságíró rangadó, a 

„SZÚR”az  idén ugyancsak százesztendős hagyományát is, amelynek 

tiszteletére  díjátadónak kértük fel a mai gálára az első Emmy-díjas magyar 

színművészt, az Örök tél főszereplőjét, Gera Marinát, akit szeretettel köszöntök 

körünkben. 

Ahogyan még egyszer köszöntöm minden vendégünket és a tévénézőket, a 

magyar szurkolókat világszerte az idei M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán, a 

tokiói nyári olimpia, a részben budapesti futball Európa-bajnokság és a nemzeti 

összetartozás évének kezdetén. 

Isten hozta Önöket, élvezzék az estét, érezzék jól magukat a bajnokok 

bajnokainak társaságában! 


