Pál Imre Fair Play Díj

Módosítás: 2010. október 11. hétfő, 19:07

PÁL IMRE FAIR PLAY EDDIGI NYERTESEI

"...a futball csak játék, és ha veszít a csapatod,attól még nem kell dühöngő őrültté válni..."Nick
Hornby: Fociláz (ford.: M. Nagy Miklós)
2008.11.09.

Öt év telt el azóta, hogy a Hökkentő – a szegedi hallgatók lapja - elveszítette legendás
újságíróját, sportrovatának egykori főszerkesztőjét, Pál Imrét. „Pál Imre diákújságíró volt itt
Szegeden, egyetemistaként dolgozott a Hökkentő lapjánál. Azt gondolom, hogy meghatározó
alakja volt akkoriban a diákújságírásnak. Tényfeltáró riportjával megnyerte a Magyar Egyetemi
és Főiskolai Sajtó Egyesület díját. 27 éves korában egy súlyos betegség támadta meg. Akkor
az orvosok azt mondták, fél év van még hátra az életéből, de ő az akaraterejével és a hitével
két évig ki tudta cselezni a halált, azonban 2004-ben, 29 évesen elhunyt.” – emlékezett vissza
Haág Zalán István, a Bölcső c. egyetemi lap felelős kiadója. Imi imádta a focit, játék közben
mindig a sportszerűségre törekedett. 2005-ben barátai ezért gondolták úgy, hogy méltó
megemlékezés lenne róla, ha minden évben átadnák a Pál Imre Fair Play-díjat, melyet a JATE
Kispályás Labdarúgó Bajnokság legsportszerűbb csapata kapja.

A díj 2008. évi nyertese a JEROMOS FC

A Pál Imre Fair Play-díj egy gálameccs keretében azóta - hagyományteremtő jelleggel - évente
átadásra kerül a Hattyas sori sportpályán. Ilyenkor az alapítók és a támogatók (Futurope
Egyesület, Ages Quod Agis Kht., Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, SZTE Polgáraiért
Alapítvány, Belvedere Meridionale Alapítvány, Szegedi Egészségügyi Felsőoktatás Hallgatóiért
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Egyesület, Dél-alföldi HEUrégió Pont Egyesület, SZTE Sportközpont, Fiatalok a Dél-alföldi
Médiában Alapítvány, Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, Szegedi
Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói
Önkormányzat) a nyertes csapattal egy barátságos meccs keretében emlékeznek meg
barátjukról.
Idén a megtisztelő címet - a hatvanezer forintos díjjal és egy focilabdával - az I ligában játszó
Jeromos FC vehette át, október 10-én. „Újszegedi, vallásos baráti társaság vagyunk, közös
plébániára járunk. Hiszünk abban, hogy a sport közösségteremtő erő lehet, illetve, hogy ha úgy
játszunk, hogy figyelünk egymásra és az ellenfélre, akkor egy újfajta mentalitást hódíthatunk
meg a sportban és a világban is. Azt gondoljuk, hogy amilyenek vagyunk a sportban, olyanok
leszünk a világban. Szeretnénk ezt a kölcsönös megértésen alapuló focit elterjeszteni. Úgy
vélem, hogy a fair play-nek is ez a kulcsa, hogy tulajdonképpen szeretettel játsszuk meg a
labdát, ne legyünk önzőek, s ne csak a győzelem számítson.” – nyilatkozta Csáki Pál, a
Jeromos FC játékosa.
A kétszer tizenöt perces játék eredménye 4:1 lett, a Jeromos FC javára.
A játék végén a szervezők és a csapat üdítő és rágcsálnivaló mellett Pál Imiről szóló
történeteket elevenítettek fel.

A gálamérkőzés

2007.09.25.
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Az összegyűlt barátok és ismerősök egybehangzó véleménye szerint Pál Imre (1975-2004), a
Hökkentő sportrovatának egykori főszerkesztője és a Hökkentő kispályás labdarúgó csapatának
játékosa mindig is a győzelemre törekedett, legyen szó munkáról vagy sportról. Ám, és ezt is
mindenki hozzátette, a mindenáron győzni akarás és a fair playre való törekvés csodálatos
egyvelege is felfedezhető volt nála, ezért is neveztek el róla halála után egy olyan díjat, amelyet
a Hökkentő csapatának nevében a szerkesztőség munkatársai az egyetemi kispályás
labdarúgótorna legszimpatikusabb, legszabályosabban játszó csapatának adományoznak. A
csapat kiválasztása a csapatok által történő titkos, internetes szavazáson történt, a szervezők
pedig ezen felül annak is utánanéztek, hogy az itt győztes együttesnek nem volt-e valami kirívó
sportszerűtlensége az idény folyamán. Erre eddig még sosem volt példa.
Az idén a megtisztelő címet a gabApró-ETSZK csapata nyerte, akik a díj - egy kapuskesztyű,
hatvanezer forint és egy focilabda - átadása előtt egy barátságos, amolyan „sportszerűségi”
meccsen mérték össze tudásukat a Hökkentő csapatával.

A díj 2007. évi nyertese a gabApró-ETSZK

Az eredmény 4-3 lett a gabApró-ETSZK csapata javára, ám az eredmény itt talán másodlagos.
Az elsődlegesség helyére én két dolgot tennék. Az egyik természetesen a megemlékezés
Imiről, hogy mindannyian, akik ismertük őt, feleleveníthettük az ő energikus személyiségét,
aminek a csapat a pályán, a munkatársak az újság készítésekor, és a végeredmény
megtekintésekor, a barátok és ismerősök pedig az élet egyéb területein észlelhettek. Szinte
mindenkinek beugrott egy-egy érdekes emlékkép, történet róla, és ez igazából nem csak
szomorúsággal töltött el minket, hanem kellemes perceket is okozott. A másik fontos dolog,
hogy egy kicsit felhívjuk a fair play fontosságára a figyelmet. Nem csak a kispályás tornán
résztvevőkét, de a szabadidő- és élsportra vonatkoztatva is nem lehet elégszer figyelmeztetni
mindenkit: a fair play mindenek előtt. Hiszen mindenki a kezéből, a lábából, a fejéből él a
sportpályán, ezek megsérülése pedig értékes szórakozás, vagy másnak a kenyérkereset
elvesztését is jelenti. Ezzel mindenki tisztában volt a jelenlévők között, sőt elmondásuk szerint a
fair play legalább annyira fontos, mint maga a végeredmény. Hát igen, az amatőrök között még
ebben nincs hiba! (Boros Tamás)

3/8

Pál Imre Fair Play Díj

Módosítás: 2010. október 11. hétfő, 19:07

A gálamérkőzés

2006.09.10.
A 2004/2005-ös tavaszi szezonban elindított PÁL IMRE FAIR PLAY kezdeményezés díja
második alkalommal került kiosztásra: a tiszta (főként erőszakmentes) játék népszerűsítése s a
sportszerűen játszó csapatok díjazása volt továbbra is a cél. Idén, az F ligás EFK csaptát
szavzták meg a legsportszerűbbnek.A Hökkentőben megjelent cikk:
Sikeres hagyományteremtés a sportszerűségértGálameccsen emlékeztünk Pál ImréreHuszka
János
Második alkalommal került megrendezésre több szegedi civil szervezet (Futurope Egyesület,
Ages Quod Agis Kht., Főiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány, Hálózat a Szabad
Információért Alapítvány, SZTE Polgáraiért Alapítvány, Belvedere Meridionale Alapítvány,
Szegedi Egészségügyi Felsőoktatás Hallgatói Egyesület, Dél-alföldi HEUrégió Pont Egyesület
és az SZTE Sportközpont), valamint hét médium (Belvedere Meridionale, Bölcső, Egyetem,
Hökkentő, Pulzus, Tű, TiszapART Tv) támogatásával a hagyományteremtő céllal életre hívott
Pál Imre Fair-play Díj. A díjjal az idén is az SZTE hallgatói jutalmazták a JATE-Első Beton
Kispályás Labdarúgó Bajnokság legsportszerűbb csapatát. A megtisztelő címet és a vele járó
ötvenezer forintos pénzjutalmat az F ligában játszó Egészségügyi Főiskolai Kar (EFK) kapta
meg. A hagyományteremtés tehát sikerült, nemcsak a szavazás sikeressége, hanem a
megrendezett gálamérkőzés tekintetében is, hiszen a Hökkentő egykori munkatársa, a
kiemelkedő emberi tulajdonságokkal rendelkező Pál Imi emlékére hangulatos mecscset játszott
a Hökkentő csapata az EFK együttesével.
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Horváth Levente és Dormány Gábor, a JATE Bajnokság két főszervezője kérdésünkre kifejtette:
jó látni, hogy a fair-play kezdeményezés nem hal el, sőt egyre inkább komolyan veszik a
csapatok. Az egész bajnokságra vonatkozik ez a megállapítás, hiszen alig van igény
játékvezetők hívására, ami a sportszerűség jelenlétét mutatja.
Bogdán Péter, az EFK csapatának kapitánya elmondta: "Hallottunk a díjról, nagyon jó ötletnek
tartottuk a kezdeményezést, hogy nem csak a jókat, hanem a sportszerűeket is díjazzák. Mi
mindig megpróbálunk sportszerűen játszani, az ellenfelet nem sérteni. A FIFA is díjazza - mint
tudjuk - a fair-play csapatokat, amelyeknek különbözo előnyöket (pl. kupaindulási jogot) biztosít,
így mi is nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy elnyertük ezt a díjat, amelyet a hosszú, de
türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt Pál Imréről neveztek el. Karunk kiemelten
fontosnak tartja, hogy minél több hallgatót tudjon megmozgatni. Ebben partner a főigazgató és
a kari HÖK-vezetőség, akik támogatták a nevezésünket. A HÖK elvárása a tisztes helytállás
volt a sportszerűség előtérbe helyezésével. Ezért is megtiszteltetés nekünk a fair-play díj, mert
ez azt jelenti, hogy megfeleltünk a belénk vetett bizalomnak. Tanáraink és hallgatótársaink is
büszkék ránk, mert igen sportszerű bajnokságban bizonyultunk a legtisztábban játszó
csapatnak. Itt szeretnék köszönetet mondani minden ránk szavazó egyetemi polgárnak,
különösen a szurkolóinknak, főleg a lányoknak."
A kétszer tizenöt perces, barátságos hangulatú mérkőzésre a vizsgaidőszak végén került sor,
ám a vizsgaidőszakban megfáradt játékosok kitettek magukért: tetszetős helyzetekkel és
látványos egyéni megmozdulásokkal szórakoztatták a lelkes szurkolókat. A rendkívül sportszerű
találkozón végül a Hökkentő csapata győzedelmeskedett, ám a délutánon mindenki
gazdagodott egy kellemes emlékkel.
Hökkentő - EFK
4:3
Gólszerzők: Szuperák Attila (2), Bíró Csaba, Jancsák Csaba, ill. Jana Róbert (2), Balog Kálmán.

Az EFK csapata
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2005.09.21.
A tavaszi szezonban indult el a PÁL IMRE FAIR PLAY kezdeményezés: a tiszta (főként
erőszakmentes) játék népszerűsítése s a sportszerűen játszó csapatok díjazása a célok. A
2004/2005-ös tavaszi szezonban a H ligás NYUGALOM FC kapta a legtöbb szavazatot, így a
kiírók ezt a csapatot nevezték meg a szezon legsportszerűbb csapatának. A díjkiosztást egy
rövid meccs előzte meg a Sportközpontban: a díj kezdeményezőinek csapata és a díjazottak
játszottak egymás ellen, a kétszer 15 perc végeredménye 5:5 lett. A díjazott csapat 50.000 Ft
értékű jutalmat kapott, míg a szavazók között 5.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsoltak
ki.méljük, hogy a mostani szezon végi szavazáshoz mindez kellően felkeltette érdeklődéseteket,
a fair play ügye miatt fontos lenne, ha...
A Hökkentőben megjelent cikk:
"Fair-play futballal emlékeztünk Pál Imire
Sportszerűségből és futballból is ötös"
Vass Attila
Idén első ízben került kiosztásra a nyolc szegedi civil szervezet (Futurope Egyesület, Ages
Quod Agis Kht., Főiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány, Hálózat a Szabad
Információért Alapítvány, SZTE Polgáraiért Alapítvány, Belvedere Meridionale Alapítvány,
Szegedi Egészségügyi Felsőoktatás Hallgatói Egyesület, Dél-alföldi HEUrégió Pont Egyesület),
hat diáklap (Belvedere Meridionale, Bölcső, Egyetem, Hökkentő, Pulzus, Tű) és a Sportközpont
által a múlt év novemberében megalapított, hagyományt teremtő Pál Imre Fair Play Díj, amivel
az SZTE hallgatói jutalmazták a JATE-Első Beton Kispályás Labdarúgó Bajnokság
legsportszerűbb csapatát. Az ötvenezer forintos pénzjutalommal járó megtisztelő címet
tavasszal a H ligában vitézkedő Nyugalom FC kapta meg. Egy foci fair play egyszerre a
példamutató magatartás és a sport ünnepe is. Ennek jegyében a hosszú éveken keresztül Pál
Imit, mind a mindennapok baráti légkörében, mind a pályán sorai között tudó Hökkentő FC
egykori és mostani játékosai játszottak egy kétszer tizenöt perces barátságos futballmérkõzést
a díjazottakkal a Sportközpont betonpályáján. A meccsre kilátogatók, illetve a Part TV nézői
egy jó hangulatú találkozónak lehettek tanúi, amely a kissé fülledt idő és a vizsgaidőszakban
kissé ellustult fizikumok ellenére rengeteg helyzetet, sok tetszetős megmozdulást hozott. A játék
viszonylagos tét-nélkülisége és a bajnokságon kívülisége ellenére nyílt sisakos futballt hozott.
Kezdetben a végig igen agilisan játszó Nyugalom FC csatárai domináltak és szereztek kétgólos
vezetést. A fokozatosan egyre pontosabban játszó ellenfél azonban ledolgozta hátrányát. A
néhol kissé kapkodó védelem a gólok özönében is – elsősorban a kiváló napot kifogó
kapusuknak hála – állta a sarat. A találkozó természetesen teljesen nélkülözte a durvaság
legapróbb jeleit is, itt tényleg csak a békés sport dominált. A végül "baráti" 5:5-ös
végeredménnyel zárult meccset követően az alkalomra gyártott ajándék, exkluzív
mezgarnitúrában játszó Nyugalom FC játékosai a csapatfényképek és a jókedélyű kézfogásokat
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követően átvették a jutalmukat. A játék vége után abban mindenki egyetértett, hogy jövőre a díj
mellett ez a kis "gálameccs" is ismét megrendezésre kerül, már csak ezzel is buzdítva a
hallgatókat a szavazásra és a fair play szellemének minél inkább szem előtt tartására. Azért
valljuk be őszintén: a jó hangulatú, baráti találkozókért találták ki igazán ezt a játékot. Jövőre
pedig erre újra minden adott lesz az immáron 2005/06-os JATE-Első Beton Kispályás
Labdarúgó Bajnokságban.

A NYUGALOM FC az idei győztes

Lapunk mindkét csapat egy-egy vezéregyéniségét is diktafonvégre kapta egy rövid interjú
erejéig.
– Hogy éreztétek magatokat a találkozón?
Páló Gergely: Remekül. Egy nagyon jót játszottunk a Hökkentő csapatával. Így a vizsgaidőszak
közepén jól esett végre egy kis mozgás.
– Szerinted miért ti kaptátok a legtöbb szavazatot?
P.G.: Igazából ezt mi sem tudjuk. Nagyon meglepődtünk, amikor megtudtuk, hogy megnyertük.
Csak arra tudok gondolni, hogy esetleg talán nem volt eddig nagy visszhangja ennek a díjnak
(nevet – a szerk.).
– Milyennek értékeled az idei meccseiteket, végig ilyen remek hangulatban játszottatok?
P.G.: Abszolút. Erre az egyre egyáltalán nem lehet panaszunk, nagyon jól éreztük magunkat a
pályán. Jövőre már csak ezért is újra nevezni fogunk, habár lesz némi változás a keretben, de a
‘mag’ mindenképpen megmarad. És természetesen szeretnénk megvédeni a címünket is.
(nevet – a szerk.)
Hökkentő FC tavaszi gólkirályáját, Szuperák Attilát is megkérdeztük:
– Hogyan értékeled a találkozót?
SZ.A.: Én úgy láttam, hogy mindenki jól érezte magát. Öröm találkozni az ilyen
kezdeményezésekkel, sőt a díjnak már meg is lett az első eredménye, jelesül, hogy ez a
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találkozó létrejött. Egyébként is különösen fontos volt nekem a mai meccs, mivel igen jól
ismertem a díj "névadóját", Pál Imrét: munkatársi és baráti viszonyban is.
– Szerinted várható változás a bajnokság mecscseinek sportszerűségében?
SZ.A.: Ez rettentő sok mindentől függ. Eleve 120 csapat versenyzik, ami 1200 játékost jelent és
így nagyon változó, hogy kik kerülhetnek be. Amúgy is mindig az adott pillanattól függ, hogy ki
hogyan reagál a helyzetekre, ebből kifolyólag nem lehet tudni, mi lesz ennek a díjnak a hatása,
ezt majd az idő megválaszolja. Reméljük, minél többen fogják ismerni, és törekednek majd,
hogy ennek szellemiségét is magukévá tegyék. Szerintem évről-évre fog egyre inkább a
köztudatba bevésődni és ebbõl kifolyólag jobban oda fognak figyelni a csapatok is.
A legsportszerűbb csapatra szavazók közül 5.000 Ft-os ajándékutalványt nyertek: Márton
Enikő, Tuboly Norbert, dr. Heffner Gábor és Vörös Eszter!
Gratulálunk! A díj átvehető szerkesztőségünkben!

Az izgalmas díjátadó mérkőzés egy pillanata
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