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Tisztelt Elnökség, Tisztelt Magyar Rögbisek,

A mai napon egy méltánytalan ügy, méltánytalan lezárásával számomra végérvényesen
bebizonyosodott, hogy nincs helyem a magyar rögbi vezetésében. Az az értékrend és az az
érdekelvűség, ami az MRGSZ vezetést többségében vezérli számomra elfogadhatatlan.
Sajnos az elmúlt négy évben nem először szembesülök azzal, hogy a magyar rögbiben
következmények nélkül lehet szinte bármit megtenni, szabályokat áthágni, vagy átértelmezni
épp, ahogy a szükség kívánja. A felszín alatt olyan erők működnek, amikkel jelen helyzetben
sokak nem akarnak, vagy mernek szembe helyezkedni, nekem pedig a továbbiakban már sem
energiám sem motivációm nincs többé harcolni. Az állandó kiskapuk keresése, a ködös
szabálymagyarázatok mögé bújás, a bizottságok által hozott szakmai döntéseken való átnyúlás
napjainkra már a teljes abszurditással egyenértékűvé vált az Elnökségen belül, melyhez
jómagam nem kívánok asszisztálni, a továbbiakban nem kívánok sem a Magyar, sem az
Abszurdisztáni Rögbi Szövetség elnöke lenni.

Sajnos az elmúlt napokban a KARC – Esztergom bajnoki elődöntő óvása kapcsán többek által
sokat emlegetett „rögbi szellemiség” úgy látszik mindenkinél mást jelent. Nálam ez a tiszta és
fair játékot a pályán és a pályán kívül, egymás tiszteletét, a szabályok betartását és
betartatását, valamint az egyenlő megmérettetést jelenti. Ez ma sajnos nem először nem
valósult meg. Az Elnökség azon tagjai, akik a Fellebbviteli Bizottságban az elsőfokú határozat
megváltoztatásáért korteskedtek szembe köpték saját magukat, miután pont az Elnökség által
elfogadott Versenykiírás betűi ellenében döntöttek.

Sajnos nagyon kevesen vannak, akik ezt a problémát valódi megvilágításból látják és sokan
sértődöttségnek vélik majd mostani döntésemet, de erről szó sincs. Bennem inkább keserűség
van és csalódottság, hogy nem tudtam változtatni azon, amin szándékomban állt, hogy legyen
egy szemléletváltás a rögbiben és annak legfelsőbb vezetésben Magyarországon. Hogy előre
tekintsünk, hogy együtt, egymásért és a magyar rögbiért dolgozzunk minél többen és ne a
pillanatnyi érdekek mozgassanak mindent. Egész egyszerűen már nincs más eszköz a
kezemben a lemondáson kívül, hogy segélykiáltást hallassak a magyar rögbiért. Én nem ebbe
a rögbibe szerettem bele, én nem ezt a rögbit szeretem.

Négy év alatt többet tanultam az emberi kapcsolatokról, az erő-, háttér- és gerilla-politikáról az
MRGSZ elnökeként, mint az előtte levő 34-ben. A tanulságos leckét ezennel megköszönve
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kívánok további sok sikert a honi rögbi fejlesztésében mindazoknak, akik még hisznek és
akikben még van erő. Tudom, hogy vannak ilyen emberek, ha nem is sokan.

Döntésem végérvényes és megváltoztathatatlan. Az MRGSZ operatív ügyeinek intézésével az
Alapszabály értelmében Bőhm Balázs főtitkárra ruházom át.

További sportsikereket kívánva,

Túri Pál
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