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Tisztelt Polgármester Úr, Elnök Úr, Bajnokok, Hölgyeim és Uraim! 

 

A következő percekben szeretnék megemlékezni a 2019. április 27-én, Tatán 

megrendezett 72. Vándorgyűlésünk óta elhunyt olimpikonokra, híres sportolókra, 

sportvezetőkre. 

 

2019. május 2-án, Budapesten hunyt el Gerényi György. Újpesten született. Pá-

lyájának meghatározó éveit a Testnevelési Főiskolán/Egyetemen töltötte, ahol ok-

tatástechnológusként dolgozott. A Magyar Olimpiai Akadémia rendezvényei 

hosszú ideig elképzelhetetlenek voltak nélküle. Sokat köszönhetünk neki a MOA 

programjainak, különböző eseményeinek rögzítésében. Felvételei, videó-összeál-

lításai – amellett, hogy komoly dokumentum-értékkel bírnak – egytől egyig ön-

álló alkotások. Egyik kiemelkedő anyagát, az akadémia 1995. évi emlékezetes 

olümpiai tanulmányútjáról készült kazettát közel negyedszázad után is örömmel 

és nosztalgiával nézegetik a hajdani résztvevők, de éppen Gyuri értékes munká-

jának jóvoltából ma is bárkinek figyelmébe ajánlhatjuk. Gyuri csendes, de hatá-

rozott egyénisége a környezetéből tiszteletet váltott ki. Igazi barát és olimpiabarát 

volt. Nyughelye a kistarcsai temetőben található. 

 

Május 3-án, Balassagyarmaton hunyt el a 82 éves egykori kiváló sportvezető és 

sporttörténeti kutató Komoróczy Csaba. A MEDOSZ Erdész Sport Klub atlétikai 

szakosztályában versenyzett, majd tagja volt a MÁV labdarúgó és kosárlabda csa-

patának, valamint a MEDOSZ-nál asztaliteniszezett. Nevéhez kapcsolódik Balas-

sagyarmaton a kézilabda sport megalapozása, a kispályás labdarúgó bajnokság 

beindítása. Közéleti szerepvállalása sokrétű volt. A Városi Televízió sportrovatát 

1991-től társadalmi munkában szerkesztette, foglalkozott sporttörténeti kutatá-

sokkal, írta Balassagyarmat sporttörténetét, elnöke volt a legeredményesebb helyi 

sportegyesületnek, a Vitalitásnak. 1995-ben a Magyar Olimpiai Akadémia Ván-

dorgyűlésén kiváló előadást tartott Balassagyarmaton. A városban és a megyében 

végzett sporttevékenységéért megkapta a megye legrangosabb kitüntetését, a 

Bérczy Károly-díjat, valamint a Balassagyarmatért Emlékérmet. Május 11-én, 

Balassagyarmaton, a Köztemetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Május 9-én, Budapesten hunyt el Bíró Mihály, a Magyar Birkózószövetség egy-

kori elnöke, későbbi tiszteletbeli elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi 

tagja. A sportvezető idén, július 28-án töltötte volna be a 90. életévét. 1929. július 

28-án született Pincehelyen. A sportvezető a hatvanas években az OTSH munka-

társa volt, majd 1974-től 1992-ig, tizennyolc éven át tevékenykedett a magyar 

birkózás első embereként, míg 1980-tól 2000-ig a Nemzetközi Birkózószövetség 

(FILA) alelnöke is volt. A sportágban a 2000-es évek elejéig töltött be szerepet, 



majd a magyar szövetségben tiszteletbeli elnöknek is megválasztották. Bíró Mi-

hály tagja volt 1989-ben a demokratikusan választott MOB-nak. A halálát meg-

előző időszakban csípőcsonttörést szenvedett, műtétét követően, hosszas betegsé-

get követően hunyt el. Érden, az Ercsi úti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Május 13-án, Budapesten, életének 86. évében hunyt el Faragó Lajos a Budapesti 

Honvéd 1950-es évekbeli Aranycsapatának utolsó tagja. Háromszor (1952, 1954, 

1955) nyert bajnoki címet a kispestiekkel, tagja volt a római olimpián 1960-ban 

bronzérmes csapatnak. Kétszer (1953, 1958) bajnoki ezüstérmet, egyszer (1959) 

bronzérmet szerzett a Honvéddal, Közép-európai Kupa-győztes (1959). 1945-től 

tartozott a Honvédhoz, amelynél együtt szerepelt Bozsik Józseffel és Puskás Fe-

renccel és 1963-as visszavonulásáig folyamatosan tagja volt – leszámítva az 

1954-es labdarúgó-világbajnokságot, amely alatt az FTC kölcsönjátékosaként 

Bulgáriában szerepelt a zöld-fehérekkel. Hét alkalommal szerepelt a magyar fel-

nőtt-, nyolcszor az olimpiai válogatottban.  A Honvédtól 1963-as visszavonulása 

után sem szakadt el, a klub utánpótlásában dolgozott, majd az 1973-74-es idény-

ben a felnőtt csapat vezetőedzőjeként dolgozott. Később Szíriában és Mozambik-

ban is megfordult, majd a Kossuth KFSE vezetőedzője volt. A Kispesti temetőben 

helyezték örök nyugalomra. 

 

Június 9-én, Budapesten hunyt el Lantos László, olimpikon úszó, majd úszóedző. 

Békéscsabán született. A Szegedi EAC, az FTC, majd a Budapesti Spartacus 

gyorsúszója, többszörös magyar bajnok sportoló. Részt vett az 1960-as római 

olimpián, ahol a 4x100 méteres vegyesváltóval 9., a 4x200 méteres gyorsváltóval 

10. lett, 100 méter gyorson pedig a 19. helyen végzett. Visszavonulását követően 

úszóedzőként és sportújságíróként is dolgozott. Felesége Ducza Anikó olimpiai 

bronzérmes tornász. Leánya Lantos Gabriella háromszoros olimpikon tőrvívó, 

akinek féltestvére Jánosi Zsuzsa olimpiai bronzérmes tőrvívó; mindketten tagjai 

a világbajnoki bronzérmes csapatnak is. Temetésére július 11-én, a Fiumei úti te-

mető Szóróparcellájában került sor. 

 

Életének 73. évében, június 16-án, Budapesten hunyt el Nedeczky György vívó-

edző, a női párbajtőr-válogatott korábbi kapitánya. Versenyzőként azokban a het-

venes években nőtt fel, amikor a BVSC a legszebb időszakát érte. Fenyvesi Csaba, 

Kamuti Jenő, Bóbis Ildikó, Marót Péter, Maros Magda, Gerevich Pál, az Erdős-

fivérek és a többiek mellett nőtt fel; Bay Bélától leste el a szakma fortélyait. Mes-

terként pedig még többet ért el, mint a versenyzésben. Hosszú karrierje során két 

legeredményesebb tanítványa, Fekete Attila és Tóth Hajnalka egyaránt a világ-

bajnoki címig jutott. Ám legalább annyira büszke lehetett számtalan fiatal vívó-

jára, akiket korosztályos bajnoki címekre vezetett, és emellett az életre nevelt. 

Addigra már a BVSC kereteit is "túllépte”, Kulcsár Győző szövetégi kapitánysága 

idején évekig ő vezette a női párbajtőr-válogatottat. Július 12-én, a Szent István 

Bazilika urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.  



 

Életének 95. esztendejében, június 16-án, a budapesti Szent Imre Kórház-

ban hunyt el Köteles Erzsébet olimpiai bajnok tornász. 14 éves korában kezdett 

el tornászni a Nemzeti Torna Egyletben. Ennek a klubnak a színeiben 18 évesen 

szerezte első magyar bajnoki címét, a lóugrásban. Három olimpián szerepelt 

(1948, 1952, 1956), melyeken egy arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szer-

zett, valamennyit csapattagként. Az összetett csapatban mindhárom olimpiáról 

ezüstéremmel térhetett haza. A Vasas sportolójaként a kéziszercsapat tagjaként 

állhatott a dobogó tetején az 1956. évi olimpián. Világbajnokságon ugyancsak 

csapatban szerzett első helyet (1954). Többszörös főiskolai világbajnoki aranyér-

mes. Egyéniben a legjobb olimpiai helyezése a talajon elért negyedik hely (1952). 

Már 1950-től edzőként is dolgozott. Sportpályafutása befejezése után Budapesten 

iskolai testnevelő tanár volt. A tornasportban 1954-től, a ritmikus gimnasztikában 

1962-től nemzetközi pontozóbíróként működött közre. Örömmel vett részt a 

MOB, a MOA és az Olimpiai Bajnokok Klubjának eseményein. A Farkasréti te-

metőben, június 26-án délután helyezték örök nyugalomra. 

 

Életének 81. évében, 2019. június 21-én, Szombathelyen hunyt el Varga István, 

a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület tagja. Már iskolás korában 

érdeklődést mutatott a sport, az atlétika iránt. Diszkoszvetéssel, majd pedig kala-

pácsvetéssel próbálkozott, szép sikereket ért el. Nagy érdemei voltak abban, hogy 

Németh Pál, a későbbi „dobópápa” a kosárlabda világából átrándult a dobóatlétika 

világába. Kortársak voltak, de nem sokáig versenyeztek együtt, mert 1972-ben 

Németországba vándorolt ki. A 90-es évek közepén tért vissza szülőföldjére, 

előbb Vépen, majd Szombathelyen telepedett le. 2000-ben kérte felvételét a Hal-

may Egyesületbe, azóta rendszeres résztvevője volt programjaiknak. Júliusi 5-ei 

temetésén régi barátja, Homonnay Ferenc búcsúzott tőle saját és egyesületük ne-

vében is, Szombathelyen, a Jáki úti temetőben. A Jáki úti temető kórházi kolum-

báriumában helyezték örök nyugalomra. 

 

Balogh Anikó, a Magyar Kajak-kenu Szövetség Hagyományőrző Bizottságának 

vezetője, az Újpesti Dózsa 11-szeres magyar bajnok, olimpiai tartalék kajakozója, 

életének 79. életévében, 2019. július 17-én, Budapesten hunyt el. Búcsúztatását 

születésnapján, szeptember 9-én, 17 órakor tartották a Multi SE Római part 44 

szám alatti vízitelepén. Kérése szerint „fekete gyász és sírás-rívás nélkül, vidám 

buli keretében, színes virágokkal, szép zenével, a résztvevők svédasztalos meg-

vendégelésével” emlékeztek rá, hamvait pedig naplementekor szórták sárkányha-

jóról a Dunába. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottságtól Fair Play díjat kapott. 

 

Füzes Gyula, a Budapesti Honvéd Sportegyesület Örökös Bajnoka, az egyesület 

kézilabda szakosztályának vezetője életének 73. évében, 2019. július 30-án eltá-

vozott az élők sorából. 1964. április 23-án lett a Budapesti Honvéd SE kézilabdá-

zója, majd 1984-től a kézilabda szakosztály vezetője volt. Többszörös magyar 



bajnok, több legendás kézilabdázó, olimpikon edzője. Ő volt Kovács Lászlóval 

együtt az idáig egyetlen magyar férfi kézilabdacsapat edzője, amely megnyerte a 

Bajnokcsapatok Európa Kupáját, azaz a BEK-et, a mai Bajnokok Ligája (BL) 

elődjét. Augusztus 26-án, a Budapesti Honvéd sportcsarnokában búcsúztattuk. 

Hamvait a családja hazavitte. 

 

Augusztus 3-án, 86 éves korában hunyt el Ambrus Miklós, olimpiai bajnok vízi-

labdázó. 1953 és 1956 között, majd kétévnyi ausztráliai légióskodást követően 

1959 és 1968 között volt a zöld-fehérek játékosa, aki a '64-es tokiói játékokon volt 

az olimpiai bajnok magyar válogatott kapusa. Az 1966-os Eb-ötödik vízilabda-

válogatottban és az 1967-es előolimpián még szerepelt, de a mexikói olimpiára 

már nem vitték ki. 1955 és 1968 között 55-ször szerepelt a válogatottban. Sport-

pályafutása után a Magyar Vízilabda Szövetségnél, a Ferencvárosnál és annak ví-

zilabda-csapatánál is tevékenykedett; a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubját a kez-

deti időkben marketingmunkával segítette. A Magyar Olimpiai Bizottság és az 

Olimpiai Bajnokok Klubjával kapcsolatos rendezvényeknek szorgalmas látoga-

tója, számos eseményen díjátadóként is részt vett. Zugló Díszpolgára, emellett 

kiemelkedő sportsikerei elismeréseként Magyar Sportért-díjban részesült. Szept-

ember 2-án, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

 

Kérem Önöket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk az elhunyt olimpi-

konjainkra, sportvezetőinkre! 

 
 


