Testnevelési és Sport Díj adományozható - személyeknek vagy csapatoknak - nemzetközi
teljesítményért, a megye testnevelési és sportmozgalomban kifejtett munkáért, sportolók
eredményes felkészítéséért, valamint az egészséges életmódra nevelés körében, vagy a
testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységük során,
hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkáért.
Dr. Faragó Sándor, Gyermekorvos, gyermekpszichiáter, „pingpongdoki”
Dr. Faragó Sándor 60 éves 4 gyermek apja. Gyermekpszichiáterként dolgozott a 70-s években
az Országos Ideg-és Elmegyógyászati Intézet - mai nevén Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet- gyermekpszichiátriai osztályán, ahol kábítószer függő fiatalok kezelése
volt a feladata. Később Budapesten a III. kerületben gyermekorvosként praktizált, és kezdte el
a ma már országosan is elterjedt éjszakai pingpong bajnokság szervezését. Az eredeti ötlet az
USA-ból jött, és ezt ültette át a magyarországi lehetőségek, és igények figyelembevételével. A
saját pingpong asztalát elhozta otthonról, bevitte a rendelőjébe, majd péntek-szombat
esténként-éjszakánként az utcáról betévedő csellengő fiatalokkal játszott, illetve szervezte a
versenyeket. Több hónap elteltével a programnak híre ment, és rendszeres állandó szórakozási
lehetőségként tartották számon a III. kerületi ifjúság a klubot. A nagyszerű ebben az ötletben
az, hogy úgy hat a fiatalokra, hogy ők ezt nem kábítószer ellenes propagandának fogják fel,
hanem egy esti szórakozási lehetőségnek. A project néhány éve kiszélesedett, és a mindenkori
sportminisztérium támogatásával országos méretűvé nőtte ki magát. Pontos számot nem lehet
tudni, hiszen folyamatosan alakulnak meg klubok, de 2005-ban már 30 egyesület szerepel a
központ nyilvántartásában (Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesülete) Ezen
project által több száz gyerek választja hétvégén a kulturált sportolási lehetőséget, a
csavargás, bűnözés helyett.
Pest megyében először Pécelen alakult meg, majd Szentendre Pócsmegyer, Pilisszentlászló,
Csömör, Isaszeg, Szigetmonostor következett, és a legújabb kezdeményezésként Gödöllőn
indulhat el az éjszakai sportbajnokság.
Dr. Faragó Sándor egész életét a gyerekek gyógyítása, és ennek a mozgalomnak szervezése,
elismertetése, bemutatása töltötte ki.
2005. áprilisában 60 éves korában átadta a „staféta pingpongütőt” és egyesületének elnöki
címét utódjának és ennek a szép életpályának lezárásaként Dr. Faragó Sándort, Gulyás József
javasolja a díjra.

