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A magyar sportéletnek hagyományosan kiemelt 

időszaka egy-egy nyári olimpia, a játékok bajnokai az 
ország példaképei, a legelismertebb sportolók közé 

tartoznak, találkozhatunk velük a sportújságírók által 

59 esztendeje minden év végén megszervezett Év 

Sportolója választás győztesei között, s bizonyára így 
lesz ez 2017. január 12-én, az M4 Sport – Az Év 

Sportolója Gála alkalmával is a Nemzeti Színházban. 

Az olimpiai győzelmek hírét, képét, hangját, filmjét a 

magyar sportújságírók, kollégáim, a megannyi 

műfajban tudósító operatőrök, riporterek, 
kommentátorok, szerkesztők, fényképészek, 

újságírók, bloggerek, képszerkesztők juttatják el a 

hazai közönséghez, a mégoly távoli helyszínekről is, 

mint amilyen most Rio de Janeiro volt. 
A tudósítók is életük nagy élményei, a 

legemlékezetesebb feladataik között tartják számon a 

rendre szép magyar sikereket hozó nyári olimpiai 

játékokat. Ezért engedje meg, hogy az ő nevükben is 
gratuláljak a Magyar Olimpiai Csapat nagyszerű 

sikereihez, amelyeket egyre több vetélytárssal, egyre 

felkészültebb ellenfelekkel szemben sikerült kiharcolni. 

Bízunk benne ugyanakkor, hogy sikerül megállítani és 
megfordítani azt a folyamatot, amelyben a 

válogatottjainknak egyre kevesebb babér terem a 

csapatsportágak olimpiai küzdelmeiben, s 

összességében persze még mindig hihetetlen 

eredményekre képes versenyzőink egyre kevesebb 
sportágban nyernek érmeket, s hogy ezáltal az 

olimpiai mozgalom továbbra is a magyar sport sikeres 

szelete marad. Ebben is óriási előrelépést hozhat a 

2024-es budapesti nyári olimpia. 
Ugyancsak fontos kötelességemnek teszek eleget, 

amikor kifejezem a magyar sportújságírók elismerését 

azért, hogy a magyar olimpiai család újabb tagja 

képviselhet bennünket a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságban azáltal, hogy az olimpiai bajnok Gyurta 

Dánielt a sportolói bizottság tagjává választották. 

A magyar olimpiai mozgalom előtt álló nagyszerű 

feladatokhoz sok sikert, jó munkát kívánva, 

                                                     
                                               Szöllősi György, elnök 
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