
Tisztelt Polgármester Úr, Elnök és Főtitkár Urak, Hölgyeim és Uraim! 

 

A tavaszi, Tiszavasváriban rendezett Vándorgyűlés után elhunyt olimpikonjainkra, sportveze-

tőinkre, és külön kérésre a kerület elhunyt, kiemelkedő olimpikonjaira szeretnék a követke-

zőkben megemlékezni. 

 

Életének 69. évében, Budapesten, április 13-án hunyt el Tóth Imre, a Vasas volt félnehézsú-

lyú olimpikon ökölvívója, kétszeres magyar bajnok, többszörös Budapest és vidék bajnok. Az 

1972-es, müncheni olimpián kilencedik helyezést szerzett. Május 8-án a Farkasréti temetőben 

helyezték örök nyugalomra. 

 

Tatabányán, életének 79. évében, április 23-án hunyt el Földi Imre. A nemzet Sportolója, 

olimpiai, világ és Európa-bajnok súlyemelőnk, 1972-ben, Münchenben lett olimpiai bajnok, 

1968-ban, Mexikóvárosban és 1964-ben, Tokióban ezüstérmes volt. 1960-ban Rómában és 

1976-ban Montrealban pontszerző helyen végzett. 13-szoros magyar bajnok, 35 alkalommal 

javított világcsúcsot. Május 4-én, Tatabányán, a Síkvölgyi úti temetőben kísérték utolsó útjá-

ra. 

 

Budapesten, május 23-án, 61 évesen hunyt el Széles Sándor mesteredző. A TF-en szerezte 

úszóedzői diplomáját. Széchy Tamás edzői stábjában kezdett dolgozni utánpótlás edzőként. 

Később önállóan edzette a Verrasztó testvéreket, majd két leghíresebb, olimpiai bajnok tanít-

ványát, Gyurta Dánielt és Risztov Évát. Június 9-én, Újpesten, a Megyeri temetőben helyez-

ték örök nyugalomra. 

 

Életének 92. évében, Budapesten, május 31-én hunyt el Szondy István. Három olimpián vett 

részt sportolóként. 1948-ban Londonban és 1952-ben Helsinkiben öttusázóként, 1956-ban 

Stockholmban lovasként. 1952-ben, Helsinkiben, csapatban olimpiai bajnok, egyéniben 

bronzérmes lett. Kétszeres világbajnok, hétszeres magyar bajnok. Berettyóújfalu és Cegléd 

díszpolgárát Cegléden, a Széchenyi úti Kálvária temetőben, június 19-én helyezték örök nyu-

galomra. 

 

Budapesten, június 5-én, 80 éves korában hunyt el Rudasné Antal Márta. 1964-ben, Tokió-

ban, gerelyhajításban szerzett ezüstérmet. Ötszörös magyar bajnok. 1968-ban, Mexikóváros-

ban 4. helyen végzett gerelyhajításban. Később a Vasas atlétikai szakosztály, majd a Vasas 

elnökségének tagja. Június 20-án, Farkasréten helyezték örök nyugalomra. 

 

Július 23-án hajnalban, 57 éves korában, Budapesten, a Honvédkórházban hunyt el a napokkal 

korábban autóbalesetet szenvedett Kis János, a nagykanizsai dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti 

Kör elnöke. Az olimpiai vetélkedők, rendezvények állandó résztvevője volt. Temetése szept-

ember 6-án, a Nagykanizsai Köztemetőben volt. 

 

Július 25-én, életének 80. évében váratlanul hunyt el Simon Csaba olimpia és sportbarátunk. 

A jó nevű kézilabdázó élvonalbeli játékos volt a Budapesti Honvéd színeiben. 2004 óta volt 

tagja a szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesületnek. Gödöllőn élt, a 

hol az egyetem testnevelés tanszékének tanára volt. Állandó részvevője volt olimpiai és sport-

rendezvényeinknek. Szeptember 2-án, Szombathelyen a Jáki úti temetőben helyezték örök 

nyugalomra.  

 

Augusztus 18-án, 81 éves korában hunyt el Mossóczy Lívia világ és Európa-bajnok asztaliteni-

szező. Sikereit az FTC és a VM Közért színeiben érte el. Később edzőként dolgozott Angliában 



és Libanonban. Temetése 2017. szeptember 19-én, a Farkasréti temetőben volt. Ekkor temették 

férje, az olimpikon, Európa-bajnok kosárlabdázó, Bánhegyi László mellé. 

 

Augusztus 19-én, életének 83. évében hunyt el Ernst József, napjaink egyik legnagyobb lovas-

sport krónikása. Búcsúztatása augusztus 28-án délután volt a budai Kapucinus templomban. 

Halála előtt még elkészült és kiadásra került a magyar lovassport történetéről írt trilógiájának 

harmadik kötete. Utolsó munkája a Magyar lovasok az olimpiai játékokon című könyvem lekto-

rálása volt. A kész könyvet már csak családjának tudtam átadni. 

 

Augusztus 31-én, 88 éves korában hunyt el dr. Árky Nándor a magyar sportorvoslás nagy 

alakja. A Sportkórház sebész főorvosa, majd egykori főigazgatója, aki a hazai sportegészség-

ügyi hálózat szervezésében és a sportmozgalom fejlesztésében évtizedeken keresztül közre-

működött, a MOB, az MLSZ és a Vasas SC elnökségi tagja, címzetes egyetemi docens volt. 

Szeptember 20-án a Pestszentlőrinci temetőben kísérték utolsó útjára. 

 

80 éves korában hunyt el dr. Győri Pál a MOA Tanács és a MOB volt tagja. A Pannon Egye-

tem egykori testnevelés tanszékének vezetője volt hosszú ideig, neve összeforrt Veszprém 

sportjával. Az óvodás tornától kezdve a felsőfokú oktatási intézmény hallgatóinak testnevelé-

séig szervezett és oktatott. Szakkönyvek szerzőjeként, az edzőképzésben is ismert munkássá-

ga. Szeptember 18-án búcsúztatták Veszprémben, a Csolnoky lakótelepen, a Magyarok Nagy-

asszonya altemplomában. 

 

Tóth II. József, az Aranycsapat utolsó élő tagja 88 esztendős korában, október 9-én hunyt el. 

12-szeres válogatott, világbajnoki ezüstérmes, 1959-ben magyar bajnok volt a Csepel SC-vel.  

Csak egy klubban, a Csepel SC-ben játszott egész pályafutása alatt. Csepel örökös bajnokát, 

Budapest és Csepel díszpolgárát október 26-án, a Csepeli temetőben kísérték utolsó útjára. 

 

Életének 73. évében, október 18-án hunyt el a Budapesti Honvéd kiváló távfutója Szabó Já-

nos. Az 1968-as mexikói olimpián a 3000 méteres akadályfutásban képviselte a magyar szí-

neket. A 60-as, 70-es évek kiemelkedő hosszútávfutója. Ötszörös válogatott és 17-szeres baj-

nok volt. Búcsúztatására november 10-én, pénteken 16.00 órakor kerül sor a Budapest IX. 

Ernő u. 30-34. szám alatt található Lélekhajó kegyeleti teremben. 

 

Kérem, engedjék meg, hogy a szervezőkkel történt előzetes megbeszélésünk szerint néhány 

gondolatban emlékezzünk a kerület 4 elhunyt, kiemelkedő sportolójára, akik a mai napon sok-

szor szóba kerültek és kerülnek. 

 

dr. Konrád Ferenc  

1945. április 17-én született Budapesten. 1966-tól 1980-ig az OSC, az Orvosegyetemi SC 

sportolója volt. 1976-ban, Montrealban az olimpiai bajnok, 1972-ben, Münchenben az ezüst-

érmes, 1968-ban, Mexikóvárosban a bronzérmes vízilabdacsapat tagja volt. Világ és Európa-

bajnok, Universiade győztes, kétszeres BEK győztes, nyolcszoros magyar bajnok, kétszeres 

Magyar Kupa győztes, 178-szoros válogatott volt. Később szakosztályvezető, játékvezető. 

Fogorvosként végzett a SOTE-n, később egyetemi adjunktus. 2015. április 21-én hunyt el 

Budapesten. A Farkasréti temetőben nyugszik. 

 

Novák Dezső 

Jákon született 1939. február 3-án. 1956 és 1961 között a Szombathelyi Haladás, 1961-től 

1972-ig a Ferencvárosi TC játékosa volt. 1964-ben, Tokióban és 1968-ban, Mexikóvárosban 

az aranyérmes, 1960-ban, Rómában a bronzérmes labdarúgó válogatott tagja volt. Ezzel ma is 



ő az olimpiák legeredményesebb férfi labdarúgója, akit a mai kiírások értelmében nem tud 

senki megelőzni. Játékosként négyszeres magyar bajnok, Magyar Kupa és Vásárvárosok Ku-

pa győztes. Edzőként magyar bajnok, Magyar kupa, Szuperkupa győztes, Bajnokok ligája 

csoportkörébe jut a Ferencvárossal, a magyar csapatok közül elsőként. Budapesten, 2014. 

február 26-án hunyt el. A Szent István Bazilika altemplomában nyugszanak hamvai. 

 

Varjú Vilmos 

1937. június 10-én született Gyulán. 1953-tól a VM Közért, 1969-től az Újpesti Dózsa súlylö-

kője. 1964-ben, Tokióban bronzérmes, 1972-ben, Münchenben 8., 1968-ban, Mexikóvárosban 

13. helyen végzett. Kétszeres Európa-bajnok, Európa Kupa győztes, angol bajnok, 13-szoros 

magyar bajnok. A Belügyminisztérium alkalmazottja volt nyomozóként. Később elvégezte a 

Rendőrtiszti Főiskolát. Rendőrtisztként vonult nyugállományba. Budapesten, 1994. február 

17-én hunyt el. A Rákospalotai temetőben nyugszik. 

 

Garay Sándor 

1920. február 4-én született Budapesten. 1948-ban, Londonban 7., 1952-ben, Helsinkiben 37. 

helyen végzett 1500 méteres síkfutásban a Vasas versenyzőjeként. 36-szoros magyar bajnok, 

1949-ben főiskolai világbajnok. 1974-80 között a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, majd 

örökös tiszteletbeli tagja, 1974-88 között a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1976-80 között 

az elnökség tagja volt. Testnevelő tanári és pszichológiai oklevéllel tanszékvezető főiskolai 

tanárként dolgozott. 2006. február 7-én hunyt el Budapesten. Búcsúztatása a XVI. kerületi 

Rákosszentmihályi Római Katolikus Templomban volt. 

 

Kérem Önöket, egy perces felállással tisztelegjünk valamennyi elhunyt, a jövő heti Halottak 

Napja alkalmából pedig valamennyi már nem élő szerettünk emléke előtt! 

 

 

 


