
Tisztelt Elnök Urak, Tisztelt Vándorgyűlés, Kedves Barátaim! 

 

A legutóbbi, június 9-én, Székesfehérváron rendezett Vándorgyűlésünk óta elhunyt olimpi-

konjainkra, sportvezetőinkre, olimpiabarátainkra szeretnék a következőkben megemlékezni. 

 

Várpalotán, június 25-én, 75 évesen hunyt el a Várpalotai Olimpiai Kör alapító tagja, Tóth 

Imre. A Péti Nitrogénműveknél dolgozott a nyugdíjba vonulásáig. A kör aktív tagja volt, aki 

tehette a MOA rendezvényein is részt vett. Fő tevékenysége a filatélia volt. A kör kiállításain 

minden alkalommal megjelent gyűjteményeivel. A Várpalotai Alsóvárosi temetőben helyez-

ték örök nyugalomra július 6-án. 

 

Sinkó Lajos a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének tagja, a közismert gyűjtő 

2018. július 23-án, 78 éves korában hunyt el. Fiatalabb korában több sportágat is kipróbált, de 

legsikeresebb a BMX területén volt. Országos hírű műhelyt alakított ki Kecskeméten, család-

jából is sportos családot nevelt. Országosan ismert sportrelikvia gyűjtő volt, főként a maga 

készítette bőreire gyűjtött aláírásai tették egyedivé. Nagy mennyiségű relikviát gyűjtött össze, 

350 körüli aláírt bőrt hagyott örökül. Nagy álma volt a Kecskeméti Sportmúzeum létrehozása, 

mely egy kiállítóterem formájában megvalósult a városban, a terem pedig nevét viseli a jövő-

ben. A Kecskeméti Köztemetőben, augusztus 3-án helyezték örök nyugalomra.  

 

Kilencvenhat esztendős korában Július 25-én virradóra hunyt el a NOB-, MOB- és fair play-

díjas legendás rádiós sportriporter, Szepesi György. 1945-ben lett rádiós kommentátor, köz-

vetítései kezdetben az Aranycsapat sikerei mentén lettek népszerűek. 1978 és 1986 között a 

Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, 1982–1994 között dolgozott a nemzetközi szervezet, a 

FIFA vezető testületében. Tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének. Az olimpi-

áról először 1948-ban tudósított, s sorozatban tizenöt ötkarikás nyári játékokról közvetített 

egyedi stílusban az éteren keresztül. A Prima Primissima – díjas, Magyar Sportújságírók Szö-

vetsége által adományozott Életműdíjas, MLSZ – Életműdíjas, FIFA-érdemrenddel kitüntetett 

Szepesi az elismerései közt megkapta a NOB Olimpiai Érdemrend ezüst fokozatát (1995), a 

Fair Play-életműdíjat (2011), a MOB Médiadíjat (1992) és Különdíjat (2012) is. A róla elne-

vezett Szepesi-díjjal a hazai újságírás és sportújságírás meghatározó alakjait díjazzák 2015-

től. Augusztus 15-én a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Július 28-án, 89 éves korában hunyt el Vad Dezső az egykori kiváló teniszező, Aranytollal 

kitüntetett sportújságíró, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sajtófőnöke. A Magyar 

Olimpiai Bajnokok Klubjának titkára volt, ameddig egészségi állapota engedte. Legnagyobb 

sikereként 1948-ban, Wimbledonban, az angol nyílt teniszbajnokság ifjúsági versenyében 

döntőbe jutott, az 1951-es nyári egyetemi világbajnokságon pedig aranyérmes lett Berlinben. 

Munkásságát Aranytollal, MOB Érdeméremmel (2001) és Médiadíjjal (1997) jutalmazták, 

elismerést kapott a Magyar Távirati Irodától is. 1992-től 2004-ig az olimpiákon a Magyar 

Csapat sajtóattaséjaként tevékenykedett, később a MOB kiadványainak és honlapjának szer-

kesztője. Augusztus 16-án a Szent Gellért Plébánia urnatemetőjében szórták szét hamvait. 

 

Életének 71. évében augusztus 11-én, Debrecenben hunyt el a többszörös világ- és Európa-

bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok futóvadlövő Szabó Gyula, aki két olimpián (1972 

München, 1976 Montreal) képviselte hazánkat. Többszörös magyar bajnok, aki 1972-ben 13., 

1976-ban 9. helyen végzett az olimpián. 4x vb 2. csapatversenyben. 1974 és 1975-ben az év 

sportolója volt sportágában. 

 



Békéscsabán, 68 éves korában, augusztus 29-én hunyt el a volt kiváló, kétszeres olimpikon 

cselgáncsozó, Petrovszki Mihály. Ő volt az első sportoló, aki békéscsabai, békés megyei 

színekben vett részt az olimpián. A Honvéd Szalvai SE sportolója volt. 1972-ben, München-

ben, két súlycsoportban, nehézsúlyban és abszolút kategóriában is helyezetlenül végzett. 

1976-ban, Montrealban, nehézsúlyban a 10. helyen végzett. Több országos bajnoki címet 

szerzett, Európa-bajnokságon bronzérmes, világbajnokságon ötödik volt. Szeptember 10-én, 

Békéscsabán a Berényi úti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

82 éves korában hunyt el augusztus 10-én a melbourne-i olimpiai bajnok kajakozó, mester-

edző, Fábián László. Az Óbudai temetőben szeptember 3-án búcsúztatták bajnoktársai, tanít-

ványai, egykori kollégái, a hazai kajak-kenu sport családja. Számos olimpiai-, világ- és Euró-

pa-bajnoki cím kötődik a mesteredző nevéhez, aki felesége, Rozsnyói Katalin edzői sikereihez 

is hátteret biztosított. Az elmúlt évtizedekben megannyi olimpiai- világ- és Európa-bajnok 

nevelkedett a lila-fehérek harmadik kerületi bázisán Ürögi Lászlón, Kőbán Ritán, Gyulay 

Zsolton, Storcz Botondon, Bóta Kingán, Szabó Szilvián, Dónusz Éván át Kovács Katalinig, 

Kozák Danutáig. Szakmai tanácsaival a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségét is segítet-

te. Pályafutását 2016-ban Fair play-életműdíjjal ismerték el. Szeptember 3-án az Óbudai te-

metőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Augusztus 15-én, Budapesten, 80 évesen hunyt el Takács Ferenc professzor emeritus, Fair 

Play életműdíjas egyetemi tanár, aki életében a családja után a második otthona a TF volt; 

sokrétű munkát végzett az olimpiai mozgalomban is. Alapító tagja, majd hosszú időn keresz-

tül alelnöke volt a Magyar Olimpiai Akadémiának, tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. 

1964-ben kitüntetéssel végzett a Magyar Testnevelési Főiskola tanári szakán. 1986 és 2003 

között a TF Társadalomtudományi Tanszékének vezetője volt. I. osztályú atléta, OB I-es ko-

sárlabdázó volt a Szegedi Haladás, a Szegedi Honvéd, Bp. Előre és a TFSE színeiben. Több 

könyv, könyvrészlet, szöveggyűjtemény, oktatási segédanyag szerzője, illetve társszerzője 

volt. Százhúsz tanulmány, megközelítőleg ezer szakcikk és ismeretterjesztő cikk szerzője. 

Egyik szerzője volt a nagysikerű Magyarok az olimpiai játékokon című könyvnek. Fő művei 

közé tartozik a Száz év atlétika, A modern olimpiai játékok, A sportszociológia, A 75 éves a 

TF, Az irodalom és a testkultúra valamint a Régi idők sportérmei című könyvei. Szeptember 

7-én a Cinkotai temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Szeptember 19-én 74 éves korában hunyt el az olimpiai ezüstérmes, Vásárvárosok Kupája-

győztes labdarúgókapus, dr. Géczi István. Testnevelő tanár, labdarúgó szakedző, a Kertészeti 

Egyetem Testnevelés Tanszékének vezetője, országgyűlési képviselő volt. 501 mérkőzésen 

védte a Ferencváros kapuját, a magyar válogatottét 23 alkalommal. Az FTC Örökös Bajnoka, 

magyar bajnok és kupagyőztes volt több alkalommal, a XV. kerület díszpolgára. A Szokolyi 

Alajos Olimpiai Baráti Kör megalapítója Bernecebarátiban és Budapest XV. kerületében. Az 

ő elképzelései alapján hozták létre Bernecebarátiban a Szokolyi-kúriában a XV. kerületiek 

gyermektáborát. Szeptember 27-én a Szent István Bazilikában búcsúztatták, és az altemplom-

ban helyezték örök nyugalomra hamvait. 

 

Életének 78. évében, szeptember 19-én hunyt el a négyszeres olimpiai, háromszoros világbaj-

nok párbajtőrvívó, a Nemzet Sportolója; mesteredző, szövetségi kapitány, a MOB elnökségé-

nek korábbi tagja Kulcsár Győző. Háromszoros világbajnok csapatban, kétszeres ezüstérmes, 

együttesével négyszer lett harmadik. Universiadékon egy arany- és két ezüstérmet szerzett. 

Háromszor az év magyar vívója (1968, 1971, 1974), többször helyezett az év magyar edzője, 

vívóedzője választáson. 2000-ben tagja lett a Minden Idők Legjobb Magyar Sportolói Egye-

sületnek, a Halhatatlanok klubjának. 2004-ben a Nemzet Sportolójává választották. A Magyar 



Sportújságírók Szövetsége és a MOB életműdíját 2017-ben kapta meg az „Év sportolója” vá-

lasztáson. 1995-ben MOB Olimpiai aranygyűrűt, 2004-ben MOB Érdemérmet, 2005-ben 

NOB-elnöki különdíjat vehetett át. Október 1-jén a Farkasréti temetőben helyezték örök nyu-

galomra. 

 

Október 20-án, 62 éves korában, Szigethalmon hunyt el az Európa-bajnoki ezüstérmes 

skeetlövő, kétszeres olimpikon Talabos István. Az egyetlen magyar férfi skeetlövő, aki érmet 

nyert Európa-bajnokságon. A Zalka Máté KMFSE (későbbi Honvéd Bolyai János SE) majd a 

Dabasi SC versenyzője volt. Hadsereg Spartakiád győztes, 5 alkalommal nyert egyéni orszá-

gos bajnoki címet. 20 évet versenyzett, 10 évig volt a válogatott keret sikeres és megbízható 

tagja. Temetése november 14-én volt Szigethalmon, a Nefelejcs utcai temetőben. 

 

Hetvenhat éves korában, november 11-én, Várpalotán hunyt el a Várpalotai Olimpiai Baráti 

Kör alapítótagja, Csendes Géza. A középiskola elvégzése után bányászként dolgozott, majd a 

70-es évek elején hivatásos tiszthelyettesként szolgált egészen 1991-es nyugállományba 

vonulásáig. Nyugállományú főtörzszászló. A Várpalotáért és közéletben kifejtett kiemelkedő 

munkájáért a város vezetése 2010-ben Thury Díjjal tüntette ki. A kilencvenes években kezdte 

aktívan gyűjteni a kulcstartókat. Az évtizedek alatt nagyon komoly gyűjteményt hozott létre, 

amelyeket évente megcsodálhattunk az Olimpiai Baráti Kör éves kiállításain. November 16-

án, Várpalotán, az Alsóvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Életének hetvennegyedik évében, november 20-án, Budapesten hunyt el Fericsán Kálmán. A 

Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett 1963-ban, majd a pécsi Tanárképző Főiskolán 

szerzett diplomát biológia-testnevelés szakon 1970-ben, 1997-ben pedig a Janus Pannonius 

Tudományegyetemen szerzett pedagógia szakos egyetemi diplomát. Testnevelő tanárként 

dolgozott a (mai nevén) Bene Ferenc Általános Iskolában, majd a Kozma Lajos Faipari Szak-

középiskolában. 1970-től a Vasas Izzó, a Hajógyár SK, a Volán SC ifjúsági és utánpótlás ko-

sárlabdacsapatainak és az Újpesti Dózsa labdarúgó utánpótláscsapatának edzője volt. Hencsei 

Pállal közösen írta meg az Újpesti olimpikonok című sporttörténeti művet. Ő kutatta és dol-

gozta fel az újpesti asztalosipari oktatás történetét. A 2002-ben megjelent Újpest Lexikon 

megalkotásában sporttörténeti szerkesztőként vett részt. A Közművelődési Kör alapító tagja, a 

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör elnökségi tagja volt. Újpest Önkormányzata 2009-ben 

Újpest Gyermekeiért-díjjal, 2016-ban Újpestért-díjjal ismerte el szakmai és aktív társadalmi 

tevékenységét. December 14-én, Újpesten a Megyeri temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Kérem, egyperces néma felállással emlékezzünk az elhunytakra! 

 
 


