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Az interjú előtt, bevezetőben 
engedtessék meg egy „kiszó-
lás” az újságból a cikkírótól. Az 
alább olvasható sorok tegező-
dő formában íródtak, aminek 
megvan az oka, ugyanis a kér-
dező és a válaszoló ősidők, az 
1980-as évek közepe óta ismeri 
egymást, sok szép, közös sport-
élményt átélve, leírva, közvetít-
ve a magyar sikereket. A tegező 
formának tehát a régi ismeret-
ség, a sportújságírókat össze-
kötő baráti kapocs az oka, nem 
egyéb.

– Ha már elárultam a köz-
vetlen kapcsolatunkat, hadd 
kérdezzem meg, kinek, minek 
vallod magad elsősorban?

– Az első lépések, az első 
élmények minden ember pályá-
ján meghatározóak, s mivel 
ezek a sport területéről érkez-
tek, onnan értek engem, valójá-
ban sportújságíró, sportriporter 
vagyok, annak vallom magam.

– Megértelek, hiszen akkori-
ban annyi kiváló és a szakmát 
a kisujjában tudó riporter volt a 
sportosztályon, hogy csak kap-
kodhattad a fejed, kitől tanulj, 
mit less el. Ugye, nem tévedek?

– A tényt tekintve egy fikarc-
nyit sem, de azt azért ki kellett 
várnom, amíg a „színük” elé 
kerülhettem. Ugyanis a szamár-
létra alsó fokán kezdtem, ügye-
lőként. Tudod, ez az a személy, 
akit mindenki elküldhet min-
denhová, akár tíz deka párizsi-
ért is.

– Olyasmi lehet, mint az írott 
sajtóban a zöldfülû gyakornok, 
akit valaha mindenre ugraszta-
ni lehetett, s már ment is. Ha 
rendes volt, volt nála egy üveg 
sör is, amikor visszajött.

– A régi szép idők…
– A te szép időd is eljött 

néhány év múlva, mert már a 
nyolcvanas évek végén képer-
nyőre került egy riportjával az 
„ügyelő”.

– Egy mindent elsöprő március 
15-ei riport volt az első, amivel 
képernyőre kerültem, pontosan 
emlékszem, Gyermekkerékpár-
verseny Isaszegre, ez volt a 
címe. Szerettem csinálni, bol-
dog voltam, hogy elkészíthet-

tem, hiszen ez volt az első, hogy 
a te hivatásodat említsem, első 
cikkem.

– Mondhatjuk, hogy kacska-
ringós volt az utad napjainkig, 
mondjuk a Maradj Talpon!-ig, 
amiből azért kiderül, hogy tal-
pon maradtál, vagyis benne 
vagy a szakmában, s nem is 
olyan rossz polcon?

– Benne vagyok, benne marad-
tam, s nem is voltak olyan nagy 
kacskaringók. Hogy a sportnál 
maradjunk: az 1992-es barcelo-
nai, majd az Albertville-i és a 
lillehammeri téli olimpia után 
1995-ben eljöttem a „királyi” 
tévétől, előbb az Eurosportnál, 
majd a Sport TV-nél, s közben a 
Sport TV-nél dolgoztam. Több 
mint egy évtized, 11 év szaladt 
el ezeken a helyeken az életem-
ből, amíg aztán öt éve visszaiga-
zoltam a Magyar Televízióhoz.

– A kérdés kínálja önmagát, s 
meg is válaszolja az évtizededet: 
megbántad a sportcsatornákat?

– Egyetlen pillanatig sem. 
Mert igaz, hogy mára a Magyar 
Televízió szórakoztató osztá-
lya lett hivatalosan a munka-
helyem, de ki tudok nyúlni a 
sport felé, bele tudok szólni 
abba. Tehát nemcsak a sport 
szeretete és az iránta érzett 
alázat és megbecsülés maradt 
meg, de remélem, némi szak-
értelem is.

– Nem tudom ugyan előre, 
de jó eséllyel valószínûleg igent 
fogsz mondani arra a kérdésre, 
hogy megvan-e már a tévé lon-
doni olimpiai csapata, tudjá-
tok-e már, hogy kit hallgathat, 
kit nézhet majd a nép a nyáron 
Londonból?

– Erről a sportosztály vezetőit 
kéne kérdezni, de meglepne, 
ha túl sok nyitott kérdés lenne 
ebben.

– S benne vagy?
– Igen, valószínûleg ott lehe-

tek a játékokon, a pályafutásom 
harmadik nyári olimpiáján. Az 
elsőn, az 1992-es barcelonain 
együtt voltunk, ha jól emlék-
szem, és együtt feszültünk neki 
a Montjuich-hegynek, amikor 
fel kellett caplatni az Olimpiai 
Stadionba.

– Most én mondom, hogy régi 
szép idők, de ha talpon akarunk 
maradni ezzel az interjúval, 
akkor napjaink Gundel Takács 
Gáborára kíváncsiak az embe-
rek, s azon belül is a Maradj 
Talpon!-ra. Jól gondolom?

– Azt, hogy rám mennyi-
re kíváncsiak, azt csak abból 
tudom, abból érzem, hogy meg-
ismernek az utcán, s egyre töb-
ben kérnek interjút…

– Látod, én is beálltam a 
sorba… 

– …meg hallom azt is, hogy 
egyre jobb a nézettsége a vetél-
kedőnek. 

– Tényleg, mekkora?
– Ilyet ne kérdezz, ilyeneket 

sose tudok. Csak azt hallom, 
hogy egyre jobb.

– Ha nem titok, elárulod, hogy 
meddig maradtok a talpatokon?

– Nem titok, a foci Európa-
bajnokság rajtjáig tervezik 
a szerkesztők. Az viszonylag 
hosszú idő, fél év, meg aztán 
hülyén nézne is ki, hogy köz-
vetítek egy meccset, mondjuk 
Lengyelországból, közben meg 
éppen itthon küldök valakit a 
süllyesztőbe.

– Ha már szóba hoztad, kép-
letesen megint beállok a sorba, 
mert gondolom, nem az első, 
sőt, biztosan nem is a tízedik 
vagyok, aki megkérdi: hová 
zuhannak ezek a jóemberek?

– A játék lehetősége minden-
kinek nyitva áll, ki kell próbál-
ni. Gondolj csak bele, milyen 
sok ember próbálhat szerencsét 
még júniusig.

– S te milyen sokat tudsz 
eltüntetni… De akkor beszél-
jünk másról: melyik csapat lesz 
a befutó a foci Eb-n?

– Sokesélyes. Láthatod, milyen 
kőkemény a mezőny. Szerintem 
„nagycsapat” nyer, ilyenkor az 
igazi profik már nem tévednek. 
Ha mégis, akkor annak nagy 
ára van.

– És az olimpia? Tudod már, 
hogy melyik sportágakat köz-
vetíted?

– Ez még a jövő zenéje, illet-
ve már nem is olyan nagyon 
a jövő, mert rövid időn belül 
meg fogjuk tudni, hogy ki mit 

Sport vagy szórakoztatás? Sport és szórakoztatás!

Készül az olimpiára és az Eb-re, 

„Gundi” talpon van
Aki nem akar, az is szembenézhet mostanság Gundel Takács Gáborral, a Magyar 
Televízió egyre népszerûbb, egyre többet foglalkoztatott munkatársával, riporte-
rével. A Maradj Talpon! címû vetélkedõt szinte habzsolják a nézõk, a sportköz-
vetítéseknek hagyományosan jó a nézettsége, s ehhez már csak az óriásplakátok 
kellettek, hogy a 47 éves Gáborról, „Gundiról” elmondhassuk: befutott, népszerû, 
sokak által ismert és megkedvelt emberré vált. Vele beszélgettünk, õt kérdeztük 
lapunk idei utolsó számában.

– Fölösleges kérdés, de azért 
mégis: sportolnak?

– Sejtheted, hogy igen. Gergő 
kézi-, Anna kosárlabdázik, 
Bence pedig focizik.

– Hiába, a profi tud sport-
ágat is választani… Pont azt a 
hármat ûzik, amelyik kiemelt, 
amelyikben van, de egész bizto-
san lesz pénz.

– Igazad van abban is, hogy itt 
van, lesz pénz, s kimondatlanul 
abban is, hogy például az úszás 

vagy az atlétika miért mellőzött, 
miközben ezek közül az előbbi 
igazi magyar sportág, az utóbbi 
pedig az volt…

– Mi lenne, ha azt mondanák, 
hogy holnaptól csak szórakoz-
tathatsz, vagy azt, hogy csakis 
sportot adhatsz…

– Szerencsére nem kerül-
tem ilyen éles válaszút elé, de 
ha igen, akkor… De hát te is 
ugyanúgy tudod a választ, mint 
én.  Róth Ferenc

ad majd. Kell is, mert fel kell 
készülni, hiszen máskor se, de 
az Eb-n vagy az olimpián sem-
miképp sem illik tévedni.

– Látod, a sport. Annyira 
elvisz, hogy nem is érdeklőd-
tem a családodról. Azt tudom, 
hogy Érd-Parkvárosban laktok, 
de semmi többet.

– Az információd jó, ott 
lakunk, és kiválóan érezzük 
magunkat. Igaz, utazni kell 
naponta, de mindezért kárpótol 
minket a nyugalom, a jó levegő, 
meg az az öröm, amikor látom, 
hogy a gyerekek mennyire élve-
zik a kertet, a szabadságot.

– Hány gyermek szaladgál a 
kertben?

– Három, s mondom is őket 
szép sorjában. Gergő most töl-
tötte be a 18. évét, Anna lányom 
16 lesz január elején, Bence 
pedig az idén 13. Megvannak, 
mint az orgonasípok, aranyos 
gyerekek, őket terelgeti a fogor-
vos feleségem, Ágota.

– És az apuka.
– Az apuka, láthattad ennek 

a beszélgetésnek az egyeztetése 
kapcsán is, szaladgál. Nekem 
Érd azért is „kényelmes”, mert 
amikor reggelenként viszem be 
a gyerekeket Pestre a suliba, 
tudok velük szót váltani, tudunk 
beszélgetni. Mindennél jobban 
szükségük van erre, meg persze 
nekem is.

Gundel Takács Gábor: Szerencsére nem kerültem válaszút elé

Vajon hová zuhan, aki bekerül a süllyesztõbe?

kaleidoszkóp

Idén nyáron Érdi IRKA címmel 
indított saját irodalmi-kul-
turális folyóiratot az érdi 
Irodalomkedvelők klubja, 
amelyben a közelmúltban vers- 
és prózaíró pályázatot írtak ki. 
Ennek eredményhirdetésére és 
díjkiosztó ünnepségére népes 
közönség jelenlétében, decem-
ber 9-én, a Városi Galériában 
került sor. Az est háziasszonya 
Ozsda Erika volt, az értékes 
díjakat pedig alkotóik, Vaád 
Éva, Szûcs Lászlóné és Ilka 
Gábor adták át. A pályázat 
témája a szeretet, a szerelem, 
a jóság, a barátság és bizalom 
„sorokba foglalt”, azaz irodal-
mi mûben történő bemutatá-
sa, mûvészi ábrázolása volt. 
Költeményben és prózában 
együttvéve, összesen 55 mû 
érkezett be. Daróci Lajosné, az 
Irodalomkedvelők klubja veze-
tője a versíró pályázatra beér-
kező munkákat értékelve elő-
rebocsátotta: a zsûri az egyéni 
jellemzők mellett a stílus- és 
verstani alapismereteket, a rím 

és a ritmus megfelelő alkalma-
zását is várta, noha tagjai jól 
tudják, az igazi tehetség leráz 
minden kötöttséget, éppen 
ezért titkon ez utóbbit remélték 
leginkább, és örömmel fogad-
ták, hogy néhány igazi gyöngy-
szem is akadt a huszonnégy 
szerző által benyújtott 42 köl-
temény között. Somfai István a 
próza kategóriában pályázó 13 
alkotó munkáját értékelve még 
hozzátette: a zsûri kereste-
kutatta az irodalmi vénát, azt a 
tehetséget, amivel a szerzőnek 
sikerült újabb gondolatotokat 
ébreszteni, illetve azt, hogy 
az átélt megtapasztalás leírása 
vajon hasonló élmények kere-
sésére sarkallta-e az olvasót. 
Hozzátette, a pályázók között 
nem egy olyan akadt, aki már 
korábban önálló verseskötettel 
is jelentkezett. 

Az első három helyezést 
elért szerzők díjazásként ere-
deti, értékes mûalkotásokat, 
Vaád Éva és Szûcs Lászlóné 
kerámiáit vihették haza, míg a 

fődíj Ilka Gábor miniatûr kom-
pozíciója volt, amit Temesi 
Évának ítélt oda zsûri. 

A legjobb helyezést elért ver-
sekből és prózából a díjkiosztó 
ünnepségen Majorné Bániczki 
Júlia olvasott fel, majd nívódí-
jakat és elismerő okleveleket 
osztottak ki a tárgyi díjazásban 
nem részesült pályázóknak. 

Versíró kategóriában első 
díjat nyert Szabó Aida, máso-
dik díjas Habos László, a har-
madik hely a legifjabb pályá-
zóé, Bozó Patrik Krisztáné lett. 
Nívódíjat kapott Kósa Márta és 
Kreischer Kornélia.

Prózaíró kategóriában első 
helyen végzett Habos László. 
Két egyenrangú második díj 
született, amit Votin Józsefnek 
és Kocsis Gábornak ítélt oda a 
zsûri, míg a harmadik helye-
zést Kimmel István érte el. 
A díjazott és a legsikeresebb 
mûveket az Érdi IRKA irodalmi-
kulturális folyóiratban olvas-
hatják majd az érdeklődők. 

 B. E.

Díjkiosztás az Érdi IRKA pályázatán

Irodalmi mûvek jóságról, 
szeretetrõl, bátorságról

Somfai István a prózai pályamûvekerõl mondott véleményt
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Az irodalomkedvelõk érdeklõdve 
hallgatták a díjazott mûveket


