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Tisztelt Sportbarátaim!

Nagy örömmel és elismeréssel tölt el, hogy a Magyar
Fair Play Bizottság meghívására újra együtt ünnepelhetünk.

Az első fair play-díjakat 1967-ben adta ki a Magyar Újságíró
Szövetség és az Országos Sporthivatal által létrehozott 
Fair Play Bizottság. Az első díjazott Zsolt István labdarúgó 
játékvezető, Berendi Pál labdarúgó, és Marincsák László 
ifjúsági atléta volt.

Büszkeség számunkra, hogy az elmúlt 55 év során mindig 
voltak olyan magyar sportolók, sportvezetők, vagy 
médiaszakemberek, akik tevékenységük során a fair 
play szellemét hirdették, és példaképül szolgáltak a 
sporttársadalom felé.

Ezt a tradíciót őrizzük napjainkban is. Az idei díjazottak, 
hasonlóan a korábbiakhoz, méltóak e kitüntetésre. 
Meggyőződésem, hogy fair play nélkül a sport elveszíti 
alapeszmeiségét.
A fair play-jel mindenki nyer!

Sportbaráti üdvözlettel,

a MOB Fair Play Bizottsága nevében

Kamuti Jenő
ELŐSZÓ
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Horváth Maja és Tölgyesi Flóra

A serdülőkorú Horváth Majának, a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon egy korosztállyal 
fentebb élete első ifi nemzetközi versenyére is esélye volt kijutni, valamint szerette volna az immár 
17. Magyar Bajnoki címét is megszerezni saját korosztályában. Tölgyesi Flóra is elég esélyesként 
indult ugyanezért a Magyar Bajnoki címért, ám ő az ifik között most nem szállt harcba.
Maja a futós számban, a harmadik körben vezetett idősebb versenytársai előtt, de forduláskor 
beborult. Ezek után nem sikerült jól kiborítania a vizet a hajójából, így a nehezebb és vízzel teli 
hajóval kellett utolérnie ismét a többieket. Hatalmas hajrával ez végül sikerült, második lett, ami 
az Eb-re való kijutást jelentette. 
Hatalmas volt az öröm, valószínűleg ezért került feledésbe hogy a másnapi, nem futós serdülő 
számban már a szabályok értelmében nem szabad „könnyű hajóval” indulni, vissza kellett volna 
tennie a súlyokat csónakjába. Így hiába nyerte meg a versenyt saját korosztályában, az aranyérem 
és a Magyar Bajnoki cím, a versenyben második helyezett, Tölgyesi Flórára szállt, ugyanis a Maját 
a versenyből kizárták.
Tölgyesi Flóra azonban cseppet sem volt boldog az így ölébe hulló győzelemtől. 
Megkereste Maját, és oda akarta adni a kapott aranyérmét. Maja ezt nem akarta elfogadni, de a 
jelenetet látó, aranylapát díjas, Jancsár László edző odaszólt: “Maja ezt fogadd el, mert ez egy 
olyan gesztus, amit nem utasíthatsz vissza!” 
Ezen a ponton Maja, habozás nélkül benyúlt a táskájába, előkotorta az előző nap, véres verejtékkel 
megszerzett, első Európa-bajnokságára való kijutást jelentő ezüstérmét, és odaadta Flórának, 
cserébe.
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Szekrényes Zsolt

Nagy csatát hozott az aranymeccsen az első játszma a nemzetközi magyar szenior teniszbaj-
nokságon, Keszthelyen, hiszen 6:6 után a tie break döntött az első kiemelt Karl Pansy javára.
Már készülődtek a folytatásra, amikor az addig szemerkélő eső bekeményített, így játékra 
alkalmatlanná váltak a szabadtéri pályák. A kontkatlencsét viselő Pansy azonban nem 
szándékozott a neonvilágításos fedettbe “költözni”, hanem szólt, ha ez a helyzet, akkor 
feladja a meccset.
Szekrényes gyorsabb volt. Jelezte, ha nem folytatódik a mérkőzés, akkor inkább ő lép vissza. 
Nem kíván vesztes állást győzelemként elkönyvelni, így az osztrák nyerte a viadalt.
Végül, a párosok trófeája a 2. helyen kiemelt Sákovics Péter, Szekrényes Zsolt duóé lett a Pansy, 
Koepf kettős ellen, miként Balta Rózsa társaként vegyes párosban is begyűjtött egy aranyat.
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Semperger Szabolcs és Vajay 
Gyula

Balesetet szenvedett és elsüllyedt egy hajó a Szüreti 
Regatta szombati versenynapján. A rendezőség 
több motoros egysége, kiegészülve a Vízimentők 
Magyarországi Szakszolgálatának Ruppert mentő-
egységével azonnal a helyszínre sietett, és kimentette 
a vízbe esett vitorlázókat.
A mentésben két versenyben lévő egység is aktívan 
részt vett, a balesetet észlelve azonnal lehúzták 
vitorláikat és a bajbakerültek segítésére siettek. A 
Semperger Szabolcs kormányozta Orca és Vajay 
Gyula vezette Hobby hajók hatalmas segítséget 
jelentettek az amúgy személyi sérüléssel nem járó 
mentésben.

Bereczki Máté

Szövetségünk eseményén, a 2021. november 20-án 
megrendezett Dobogókői Hegyi Futó-versenyen a 
pálya második felében egy meredek, köves részen 
elég sok esés történt és sajnos egy komolyabb bale-
set is: Bodó Sámuel (12 éves) a pálya teljesítése köz-
ben bokasérülést szenvedett. Persze megijedt és 
sírt is egy kicsit. Bereczki Máté, a Szegedi Vasutas 
SE, illetve a magyar tájékozódási futó felnőtt váloga-
tott edzője észlelte leghamarabb a sérülést, saját 
versenyét rögtön feladta, hogy segíthessen. A sérült 
tájfutónál volt telefon, így fel tudták hívni Samu 
szüleit is, akik szintén ott voltak a versenyen.
Bereczki Máté a sérült Samut több mint egy kilométeren 
keresztül cipelte fölfelé a mostoha terepviszonyok 
között addig, ahol a szülei át tudták venni és kórházba 
szállítani.
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Újvári Gábor

A 13. Future Cup u12-es korosztályának a Mészöly 
Focisuli és a DVTK közötti összecsapásán rengeteget 
tanulhattak a fiatalok a fair playről. A 18 perces 
mérkőzés utolsó pillanatában 0-0-s állásnál bekerült 
a labda a diósgyőri kapuba, a játékvezető gólt ítélt. 
Viszont, felmerült a gyanú, hogy oldalhálón keresz-
tül került a kapuba  a játékszer, de a játékvezető rövid  
mérlegelés után maradt ítéleténél. Ekkor Újvári Gábor, 
az MFS edzője, a gól szerzőjét megkérdezve jelezte, 
vonja vissza a gólt, hiszen nem érvényesen szerezték. 
Ezek után kirúgással folytatódott a mérkőzés és 
hamarosan véget is ért, amivel így a focisulisok 
befejezték a tornát, hiszen csak a győzelem lett 
volna számukra megfelelő eredmény a döntőbe 
jutáshoz. 

Kozák Luca

A 100 m gát elődöntő futamában a sportolónő ele-
sett, majd miután észrevette, hogy sporttársa a 
jamaicai Yanique Thompson is a földön van, felsegítette 
és meggyőződött róla, hogy nincs neki sem nagyobb 
sérülése. Ami a futamban történt az emberségből, 
segítőkészségből teljesen összecseng az olimpizmus 
és a fair play eszmeiségével.
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Ladunga Károly

Ladunga Károly 1951-ben született. 10 éves korában kezdett  kenuzni a KSI-ben, majd a Bp. 
Spartacusba került. Páros társa volt a közelmúltban elhunyt Ludasi Róbert. A 20 évei közepén 
hagyta abba a versenyszerű sportot jelentős eredmények nélkül. A 80-as évek végén Ludasi 
Róbert csepeli edzősége idején került  újból a kajak-kenu sport közelébe. Ő volt Csepelen 
a „rend és tisztaságmániás”, aki egy Kolonics Györgyre is rászólt, ha edzés végén nem rak-
ta rendbe a felszerelését. 1995-ben Duisburgban volt először szurkolóként kajak-kenu VB-n. 
Azóta az olimpiák, VB-k, EB-k nélkülözhetetlenek az Ő dobolása, trombitálás nélkül. Számára 
a szurkolás nem addig tart, amíg beérkezik a magyar egység, hanem az utolsó helyezett célba 
érkezéséig. Mindenkinek szurkol aki elindul egy világeseményen. 2016-ban Rio de Janieroban 
Áder János Köztársasági Elnök Úrat is próbálta beavatni a dobolás művészetébe több-ke-
vesebb sikerrel. 2007-ben masters világbajnok lett Vaskúti István párjaként. 2011 óta tervez 
kajak-kenu kitűzőket, amelyeket teljes egészében Ő finanszíroz. A versenyeken rendszeresen 
osztogatja mindenkinek, aki hajlandó vele együtt szurkolni. Eddig 18 különböző kitűzőt ter-
vezett és készítettet el. Társadalmi munkában továbbra is segíti a Kiss Tamás által vezetett 
csepeli kajak-kenu egyesületet.
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Varga Lajos

Varga Lajos több évtizede aktív tagja a hazai vitorlázó 
közösségnek. Miután elsajátította a sportág csínját-bínját, 
rengeteg kiemelkedő eredményt ért el és mai napig a leg-
jobbak között van. A vitorlázás mellett a hajóépítésben is 
elmerült és ott sem vallott szégyent.
Ráadásul, hajóját és teljes felszerelését a versenyek-
en rendszeresen kölcsönadja egy ifjabb feltörekvő 
versenyzőnek, tapasztalatát önzetlenül átadva segíti őket 
ezzel lehetőséget biztosítva, de a közvetlen ellenfeleitől 
sem sajnálja a jó tanácsokat, eszközöket. 

Gál Ágota

Gál Ágota több mint 40 éve szolgálja a biatlon és sí-
futás sportágakat, teszi ezt mindig önzetlenül és teljes 
odaadással. A sportág szolgálatában nyújtott teljesít-
ményét mi sem jelzi jobban, mint az a puszta tény, hogy a 
biatlon és sífutás sportágak alapjait több ezer gyerme-
kkel ismertette meg, hosszú éveken keresztül folyama-
tosan nevelte ki közülük azokat a tehetséges fiatalokat, 
akik később nemzetközi szinten is megállták a helyüket 
és vele, mint szakvezetővel együtt az olimpiákon és 
fesztiválokon vehettek részt.
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Somfai Csaba

Somfai Csaba 2021-ben töltötte be a 80. életévét. Egész életét a 
sport és az emberek szeretete hatotta át. Edzőként és különösen 
testnevelő tanárként, számos fiatallal szerettette meg a sportot, 
az egészséges életmódot. Alapítóként meghatározó szerepe volt 
a Kölcsey Gimnázium sportosztályának létrehozásában, ahol négy 
évtizeden át neves sportolóink sokaságának segítette a sport és 
a tanulás összehangolását, a kettős karrier építés megvalósítását.

Regőczy Krisztina

Több mint hatvan éve forog Regőczy Krisztina élete a műkorcsolya 
körül. Olimpiai, világ és Európa-bajnoki érmekkel színesített, sikeres 
karrierje után sem távolodott el szeretett sportágától és hama-
rosan, a hazai fiatalok felkészítésén kezdett el dolgozni. Példátlan 
szakmai tudására több hazai és nemzetközi szervezet és felfigyelt és 
tagjai közé hívta. A sportág iránti alázatának köszönhetően többezer 
fiatalt indított el, valamint segített karrierje során.

Máté Bálint

Máté Bálint több mint 22 éves sportágazati tapasztalattal rendelkezik. 
16 éve foglalkozik sporteseményszervezéssel. Tizedik szezonját tölti 
a Ferencvárosi Torna Clubnál. Eddig, 70 UEFA égisze alá tartozó 
nemzetközi meccs teljeskörű szervezéséért volt felelős. Az elmúlt 
években a Fradi számos közösségi programjának megtervezéséért 
és megvalósításáért volt felelős, ezek közül néhány: Aktív Szurkolók, 
Sétafoci, Fradi Suliga, Fradi FitKids, A Gondoskodás Napja.
Társ-alapítója és főtitkára a Fradi Fair Play Bizottságnak, melynek 
nagyszabású díjátadó gáláját az elmúlt években 4 alkalommal is 
megszervezte.
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A Díjátadó Gála a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 
támogatásával valósul meg.

www.facebook.com/MagyarFairPlayBizottsag/

Készítette:


