
Lassan másfél évtizedes az ismeretségünk, a munkakapcsolatunk, a 

barátságunk. És épp azért, mert nem csak kolléga –szakmai elismerés 

ide vagy oda –, elsőként most az emberről beszélnék. Mert szerénysége, 

alázata, segítőkészsége, humora, békés -és békét sugárzó természete 

maga a csoda. Nem lehet kizárni, hogy valaki, valamikor már neheztelt 

rá, mindenesetre én nem tudok róla. Mert ő ilyen: lelke, hangja, 

kisugárzása nyugalmat teremt, még a nyugtalanságban is. Ezért lehet az 

is, hogy például egyszerűen képtelen rossz interjút készíteni. Az alany 

rögtön megérezheti, hogy itt nem sablonkérdések jönnek, hogy ezt a 

riportert tényleg ő érdekli. 

 

Témaérzékenysége hihetetlen: a tavaszi, több hónapos karantén időszak 

alatt, a médiában szinte mindenki arról faggatta a sportolókat, hogyan 

telnek a napjai...,hát ő nem. Szakemberek tucatját érte el, és kérdezte a 

bezártság élettani, pszichológiai aspektusairól, a táplálkozás vagy 

éppen az otthoni mozgás jelentőségéről, formáiról, alternatív 

megoldásairól. Szenzációs anyagokat készített, naponta jutott az eszébe 

valami új, valami olyan, amire senki más nem gondolt.  

 

Mint minden kollégának, neki is van kedvenc sportága, mégpedig a 

kézilabda. Ennek meg is van az oka: 1997-ben a Magyar Kupa négyes 

döntőjét városában, Százhalombattán rendezték. Elment megnézni, és 

ott történt valami. Valami csoda: egy mágikus pillanatban a sportág 

egyik legnagyobb klasszisa, a veszprémi legenda Éles József táskája a 

lábához ért. “És ekkor elvesztem” –vallotta be később. Én magam 

percekig nevettem a történeten, de bevallom, sosem voltam ilyen hálás 

egy táskának, anélkül valószínűleg sosem ismerhettem volna meg azt 

az embert, akivel mindig öröm együtt dolgozni, és aki nélkül nem csak 

én lennék szegényebb, hanem a Magyar Rádió hallgatói is, immár 

tizenkét éve.  

És még egy –személyes –adalék: nélküle én sem dolgoznék ebben a 

szerkesztőségben, hiszen 2010-ben, mint korábbi kollégáját, ő ajánlott 

be a Sportszerkesztőség akkori vezetőjének. 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik idei Gyulai-díjasa, Bera 

Emese (Magyar Rádió). 

 

Írta és elmondta: Szabó Szilárd (Magyar Rádió). 



Néhány méterre állt 2002-ben David Beckhemtől, amikor az az 

öltözőbe tartva mérgében hatalmasat rúgott a Népstadion liftajtajába, 

miután a ZTE Bajnokok Ligája mérkőzésen Koplárovics Béla góljával 

egy nullára legyőzte a Manchester United sztárcsapatát. Szem és 

fültanúja lehetett Szófiában a világ legendás birkózója, Carelin 

monológjának, amikor az orosz „nagymedve” elmagyarázta Berzicza 

Tamásnak, a Zalahús versenyzőjének, hogy miért lehet ő korának 

pörgetőkirálya. De ott állt a nézők között a tótszentmártoni 

futballpályán is, amikor a megyei labdarúgó-bajnokság rangadóján 

egy elvakult helyi szurkoló kikapta a partjelző kezéből a zászlót, majd 

fejbe vágta vele, aztán visszaadta tulajdonosának és úgy folytatódott a 

mérkőzés, mintha semmi sem történt volna. 

Történetünk hőse, a Zalai Hírlap korábbi sportújságírója,a Nemzeti 

Sport tudósítója, aki egy Zala megyei kis faluban, Kehidakustyánban 

nőtt fel, mely ma a gyógyvízéről híres. Kollégánkat már az általános 

iskolában megfertőzte a sport. Futballozott, röplabdázott, zalaegerszegi 

középiskolás évei alatt pedig atletizált is, 16 évesen sprinterként 10.8 

másodperc alatt futotta le a száz métert. Agrármérnöki, majd mérnök 

tanári diplomát szerzett és labdarúgóedzői vizsgát tett. Testnevelést és 

biológiát is tanított egy középiskolában, ahol az atlétika rejtelmeit 

ismertette meg a fiatalokat –sikerrel. 

A sport kiemelt szerepet játszott az életében, így sorsszerű volt, hogy 

1988. augusztus 29-én a Zalai Hírlap sportrovata munkatársa lett. Aztán 

két évvel később már a Nemzeti Sportnak tudósított a megyei 

futballbajnokság mérkőzéseiről. Az újságírói ranglétrán folyamatosan 

lépegetett előre, és rövidesen a ZTE labdarúgó-és kosárlabdacsapatának 

mérkőzéseiről szóló beszámolókat is ő készítette az országos 

sportnapilapnak, amelynek ma is tudósítója. 

 

A Zalai Hírlapnál huszonöt éven át felügyelte a megye sportját, az 

élvonalbeli találkozók mellett napsütésben, esőben, hóban egyaránt ott 

volt az alacsonyabb osztályú sporteseményeken is, alázattal szolgálta a 

sport iránt érdeklődő zalai olvasókat. Ő a tavaly megjelent A nyugat-

dunántúli El Clásico című könyv társszerzője is. 

 



A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik Gyulai-díjasa Bóbics 

László(Zala megyei sportújságíró). 

 

Írta és elmondta: Pálfalvi Gábor, az MSÚSZ tagfelvételi 

bizottságának az elnöke. 



Ő is a fekete-fehér szellemképesen nőtt fel, mint mi is oly sokan. 

Valami mégis rabul kellett, hogy ejtse a hangyák táncában, mert 

láthatóan szerelembe esett a televíziózással. Olyannyira, hogy még 

messze nem tudta, hogyan kell vállra helyezni egy kamerát, ezért a 

televízió-műszerész szakiskolát csak elvégezte, hogy aztán a televíziós 

szerkesztő, műsorkészítő irányban pallérozza magát tovább, mert nem 

szerelni, hanem mesélni akart, méghozzá képekkel.  

 

1974-től előbb rögzítés technikusként, aztán már a műsorkészítők 

között sürgött-forgott, mert aktivitásához, ma úgy mondanánk, pro 

aktivitásához kétség sem fért. Nem véletlen talán, hogy a rendszerváltás 

hajnalán az első alapító tulajdonosok egyikeként hozta létre a Re-PRO 

videostúdiót, ahol ügyvezetőként is mindig az ügyben a vezetés, a 

piacvezetés, az újdonságok kipróbálása, megszerzése és a 

műsorkészítés megreformálása érdekelte.  

 

Látott még csöves kamerát, emelgette az első BETA- technikákat, s 

olyan könnyedén kapta fel vállára a 13 kilós nagy klasszikus BETA SP-

t, mint csibe a magot. Természetfilmekből is jegyez néhány nívódíjas 

alkotást. Munkásságában mégis a legkiemelkedőbb fejezetet jelenti a 

sportban töltött évtizedek alatt megszülető csaknem tucat különféle 

sportműsorsorozat, amelyből akad olyan is, a H2O Magazin, amely 22 

éven át futott számos televízió műsorán. 

  

Nem csak abban volt utánozhatatlan, hogy már két kisfiúval az ölében, 

’95-en saját, új stúdiót alapított, X-Trame néven, de az elsők között állt 

át analóg rendszerről, digitális technológiára, s mindiga legmodernebb 

technikákat alkalmazva az elsők között használt akciókamerákat, és 

készített szubjektív felvételeket, például vízalatti kamerákkal vagy 

távirányítható, akár műrepülőgépben, a plusz, minusz G- terhelést is 

kibíró képalkotó eljárásokkal.  

 

Rendező-operatőrként mindig igyekezett fiatal újságírókkal dolgozni, 

mint például Borbély Zoltán, Schulek Csaba, vagy Geszler Dorottya. 

Sőt, akkoriban egy fiatal sportújságírónő is gyakorta kapott tőle 

felkéréseket, utóbbi, a Koktél, Hullámkoktél, Extrém Koktél című vizes 

és téli sportos magazinműsorainak állandó műsorvezetője lett, s akit 



olyanokra is rá tudott venni, hogy egy hátraszaltót ugorva köszönjön el 

a nézőktől a Sirocco vitorlás fedélzetéről, vagy hogy tandemben 

nekifutva leugorjon ejtőernyővel egy sziklaugró társaságában, míg ő a 

másik tandemben, kamerával a kezében forgatta az aktuális extrém 

sportmagazint.  

 

Ez a műsorvezető, vagyis én, mégis arra a legbüszkébb, hogy egy 

váratlan, Los Angeles-i, más témájú forgatás kapcsán, lehetetlen 

helyzetből együtt vállalkoztunk arra, hogy a Los Angeles Lakers 

öltözőjében mikrofonvégre kapjuk a kor egyik legnagyobb kosárlabda 

ikonját, Magic Johnsont, akivel olyan 16 perces portré filmet forgattunk 

együtt, amelyet még a Monaco tv is megvásárolt 1996-ban.  

 

Kitűnő kollégám, azon kevesek egyike, aki síelve, sőt snowboardozva 

is képes tűéles képeket forgatni, s könnyedén elnavigál egy kétárbócos 

vitorlást is, mi több akkor hajózik ki a Balatonon kedvenc Alcinájának 

fedélzetén, amikor mindenki más már kikötni készül. Fiai, Krisztián és 

Milán a valóságban és képletesen is mancsaftja tagjai, hiszen az általa 

alapított X-Trame Stúdiót ma operatőrként és stúdióvezetőként ők 

viszik tovább, míg párja Évi, építési vállalkozásai, s hétköznapjai 

legfőbb motorja.  

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége idei egyik Gyulai-díjasa 

televíziós sportújságíró-operatőr, Fehér Sándor, televíziós 

sportújságíró, operatőr.  

 

Írta és elmondta: dr. Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke. 



Sportoló is volt. Nem is akármilyen. Korábbi csapattársa azt mondta 

róla: profi. Profi a felkészülésben, profi a küzdőtéren. Ha a többiek 

buliztak a verseny előtt, ő nem tartott velük. Ha nyert, ha vesztett, 

ugyanaz volt az arcára írva, nem adta meg az ellenfeleknek az örömöt, 

hogy lássák kiborulva, de cserébe ő sem ünnepelte magát egy 

győzelem után. Ment a célja után, és kemény munkával elérte, amit 

kisgyerekként kitűzött maga elé: világbajnok lett egyszer, aztán még 

egyszer..., összesen hatszor. Volt olyan év, amikor minden 

világversenyt megnyert, amit akkor megrendeztek, legyen az 

universiade, Európa- vagy világbajnokság.  

De miért is emlegetem a világbajnokot, mikor most nem a sportolót 

ünnepeljük, hanem a szakembert, annak a szakmának a jeles 

képviselőjét, akinek a legjobbjai itt ülnek e teremben? Mert mind a 

kettő ő.  

 

És meggyőződésem, hogy a sportolói ambíciók, a küzdőtéren töltött 

húsz év tette azzá, aminek köszönhetően a szakmájában is a legjobbak 

között emlegetik. Neki sikerült az, ami a sportolóknak csak a 

legritkábban: úgy tudott átülni a kommentátor székébe, hogy magával 

hozta azt a látásmódot, aminek köszönhetően fel tudta mérni az 

ellenfeleit, és látta, mit akarnak, mit miért csinálnak. Vívóként –

merthogy egy vívóról van szó – ahogy sportriporter lett, már mindegy 

volt, hogy egy vívót, egy sízőt vagy egy teniszezőt lát, mert 

mindegyikük mozdulataiban, gesztusaiban benne van, hogy a 

következő akció sikerre vagy bukásra van ítélve. És ezt ő pontosan fel 

tudja mérni, és nekünk, nézőknek el tudja mondani.  

 

Ha egy eseményt közvetít, nyugodtan hátradőlhetek, mert tudom, hogy 

nem akar főszereplő lenni, viszont a maga visszafogottságával kézen 

fog, és nem ereszt, egyszerűen a szakértelmével szórakoztat. És 

olyankor egy kicsit büszke is vagyok. Amikor vívókarrierje csúcsán 

volt, én akkor jártam sporttelevíziós pályám elején. Hosszabb portrét is 

készítettem vele, az akkor ajándékba kapott világbajnoki fegyverét a 

mai napig őrzöm. Aztán évekkel később, amikor letette a párbajtőrt, 

éppen elindítottuk a magyar nyelvű Eurosportot, és ő megkérdezte, nem 

lehetne-e nálunk kommentátor. Az lett. Piszkosul megtanulta.  



 

Nem mondom, meg, mindez hány éve történt, hiszen hölgyről van szó, 

de a próbafelvételeket mindig VHS kazettán hozta be az irodánkba... 

Megkérdeztem egy kollégáját, hogy milyennek tartja őt?  

 

„Okosnak” – volt a válasz. „Az egyik legokosabb ember, akit ismerek. 

És profi...” Jé, ezt mintha már más is mondta volna róla. Csak az arca..., 

az nem marad mindig olyan rezzenéstelen, mint a páston... Igaz, itt 

nincs ellenfél, és megtanulta, hogy akkor lehet a leghitelesebb, ha 

önmagát adja, mosollyal és – ha úgy adódik – könnyekkel.  

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik idei Gyulai-díjasa, 

Horváth Mariann (Eurosport, kommentátor)  
 

Írta és elmondta: Héder Barna, az M4 Sport korábbi 

csatornaigazgatója. 

  



Lelkes sakkozó, szenvedélyes kerékpározó, a kosárlabda szerelmese, 

rádiós, matek és testnevelés szakos és még sorolhatnánk. 

Sportújságíró kollégánk már gyermekként megfertőződött a sport 

iránti szeretettel, hisz édesapja Maros megye legsikeresebb és 

legismertebb tornásza volt, tőle tanulta a kézenállást, amelyet ma is 

irigylésre méltóan jól mutat be. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum elvégzése után, Nyíregyházára került, ahol 

matematika és testnevelés szakon diplomázott, és hazatért.  

Rövid ideig tanárként dolgozott, közben a Marosvásárhelyi Rádió 

külsős munkatársa lett, kezdetben Simon Gáborral közösen 

szerkesztette a sporthíreket, majd kihelyezett műsorokban gyakran 

műsorvezetői szerepben tűnt fel. Volt riporter, hírszerkesztő, hírolvasó, 

műsorvezető, egyszóval a rádiós szakma lépcsőfokait végigjárta. Több 

mint két évtizedes rádiós múltja mellett, mindig figyelt arra és mai 

napig szívügye a fiatalok sport iránti szeretetének átadása, nevelése.  

 

A kétezres évek elején útjára indította a Marosvásárhelyi Rádió 

sportműsorát a Kispadot, amely a régió egyetlen magyar nyelvű 

sportműsora, nem sokkal később Sportportrék néven az erdélyi magyar 

bajnokokat kereste fel és készített velük nagyon értékes interjúkat, ő 

volt az utolsó, aki Simon László birkózó-világbajnokkal, Maros megye 

első olimpiai érmesével interjút készíthetett.  

 

Húsz évvel ezelőtt egy nem mindennapi ötlettel állt elő, Gurul a Rádió 

néven kerékpárral járják be az adáskörzetet és találkozzanak a 

hallgatókkal, az ötletből valóság lett, és azóta is minden évben egyszer 

Gurul a Rádió, amelynek megálmodója és lelkes szervezője. Közvetlen 

és barátságos stílusával olyan sportolókkal is képes interjút készíteni, 

akik fukarkodnak a szavakkal, bár még nem találkozott Kimi 

Räikkönenel, én biztos vagyok benne, hogy még a finn Jégember is 

megnyílna előtte. 

  

A romániai magyar rádiózás történetének első újságírója volt, aki 

paralimpiáról tudósított, 2012-ben Londonból, sőt ő volt az első 

újságíró Romániából, aki a román közszolgálati rádiót is tudósította 



arról, hogy a csíkszeredai Novák Károly Eduárd megszerezte Románia 

első paralimpiai aranyérmét.  

 

Én 2011 novemberében ismertem meg, akkor épp azon dolgozott, hogy 

a marosvásárhelyi sportcsarnokot Simon Lászlóról nevezzék el. Egy tv-

interjút kellett vele készítsek, majd az őt jellemző lazasággal 

megkérdezte tőlem, hogy szeretném-e kipróbálni magam a rádió 

mikrofonja előtt? Rögtön igent mondtam és azóta is neki köszönhetően 

belecsöppentem egy olyan világba, amelyről mindig is álmodtam. Sok 

mindent tanultam tőle és bátran merem állítani, hogy ő igazi úttörő a 

romániai magyar rádiózásban. Elég csak az élő sportközvetítésekre 

gondolni, vagy a paralimpiai tudósításokra. Olyan sportágakat és 

sportolókat hozott közelebb a hallgatókhoz, mint a kerekesszékes rögbi, 

ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda. Ő az a sportújságíró, aki 

nemcsak beszél a sportról, hanem űzi is azt, nemcsak munkája a sport, 

hanem életformája is. Két évvel ezelőtt újabb fejezetet írtunk a 

sportújságírás történetében, hiszen romániai magyar újságíró először 

volt akkreditált sajtós téli olimpián, ezt a megtiszteltetést már együtt 

élhettük át Dél-Koreában, akárcsak az első magyar aranyérmet a téli 

olimpiák történetében. Ezek felejthetetlen élmények maradnak és az ő 

szavaival élve „Ez egyedi és megismételhetetlen pillanata volt a magyar 

sporttörténelemnek, egyedi és megismételhetetlen pillanata az erdélyi 

magyar sportújságírásnak és a Marosvásárhelyi Rádiónak is”.  

 

Az idén, a tervek szerint a felkelő nap országából kellett volna 

tudósítsuk a hallgatókat. Nagyon készült rá, hisz számára Tokió olyan 

helyszín, ahol édesapja 1964-ben részt vett az olimpián. Reméljük 

jövőben teljesíteni tudja álmát. Abban is biztos vagyok, hogyha tehetné 

most kézállásban menne ki a díjat átvenni.  

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik idei Gyulai-díjasa, 

Kádár Zoltán (Marosvásárhelyi Rádió, sportriporter).  

 

Írta és online közvetítés segítségével elmondta: Szép Zoltán, a 

Marosvásárhelyi Rádió sportriportere. 

  



Különleges kapcsolat fűz a díjazotthoz. Csaknem tíz évvel ezelőtt, 

amikor pályakezdőként kerültem a Nemzeti Sport Online-hoz, az 

egyike volt azoknak, akiktől rengeteget tanultam. Vezető 

szerkesztőként kiegyensúlyozottságot és nyugalmat sugárzott, 

segítőkészsége nem ismert határokat. A beosztás megszervezésénél –

merthogy ez is az ő hatásköre volt akkoriban –persze nem mindig 

értettünk egyet, de egy kis feszültség nélkül az élet unalmas lenne. 

Később más irányba sodort az élet –na nem a beosztás gerjesztette 

indulatok miatt –, de amikor egy zimankós februári napon a 

telefonhívására ébredtem, éreztem, hogy valami jó fog történni.  

Ő immár az NSO felelős szerkesztőjeként szólt bele a kagylóba, és arra 

kért, hogy dolgozzunk együtt újra. Mondanom sem kell, megtisztelő és 

felvillanyozó érzés volt, hogy az eltelt évek után engem kért fel vezető 

szerkesztőnek, természetesen nem is tudtam nemet mondani a hívó 

szavára.  

 

A teljesen megérdemelt pozícióváltás szemernyit sem változtatott 

személyiségén: ugyanolyan kiegyensúlyozottan és magabiztosan látta 

el feladatait, mint korábban. Szakmai, de akár magánéleti problémákkal 

is bizalommal fordulhattunk hozzá, bár a fantasyliga legfrissebb híreit 

nem szívesen hallgatta. Irányításával az elmúlt években sosem látott 

magasságokba emelkedett a Nemzeti Sport Online. Naponta átlagosan 

300 ezer egyedi látogató keresi fel az ország első számú sportportálját, 

amelynek Facebook-oldala átlépte a 600 ezer lájkolót.  

 

A szisztematikusan megtervezett és felépített munka gyümölcse ez, és 

a szüretnek még nincs vége, hiszen egy újabb elismeréssel gazdagodik 

az Nemzeti Sport Online felelős szerkesztője, mindenki Somája. 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik idei Gyulai-díjasa, 

Somlóvári Dávid(Nemzeti Sport Online). 

 

Írta és elmondta: Ilku Miklós, az index sportrovatvezetője. 


