
A 2011 májusában tartott közgyűlés óta
három bajnoktársunkat vesztettük el. 

Menczel Iván olimpiai bajnok labdarúgó
november végén még részt vett a Sándor
Palotában rendezett baráti találkozón, de
néhány nappal később eltávozott az élők
sorából. Így a nyugdíjas olimpiai érmesek
karácsony előtti összejövetelén már nem
köszönthettük 70. születésnapja alkalmá-
ból. A Salgótarjánban feltűnt, technikás lab-
darúgó később a Tatabánya, majd a Vasas
csapatát erősítette, 279 bajnoki mérkőzésen
szerepelt. A mexikói olimpián mind a hat
mérkőzésen játszott, a bolgárok elleni
győztes döntőben fontos gólt szerzett. A jó
kedélyű sportember rendszeresen látogatta
a bajnokok klubja eseményeit.

Rusorán Péter kiváló vízilabdázó, majd
világhírű mesteredző hosszú, súlyos beteg-
ség után, 72 éves korában távozott az élők
sorából. Játékosként több csapatban szere-
pelt, 19 éves korától egy évtizeden át ját-
szott a válogatottban. Két olimpián vett
részt, a római bronz után Tokióban a győz-
tes csapat egyik legjobbja volt. Edzőként a
Vasas csapatával aratta legnagyobb sikereit,
a piros-kékek hét bajnokságot, valamint
BEK, KEK trófeát nyertek vezetésével.
Görögországban, Nyugat-Berlinben és
Svájcban is eredményesen edzősködött.
Élete utolsó szakaszát visszavonultan, a
Balaton északi partján Paloznak községben
töltötte.

Zádor Ervin vízilabdázó a vérfürdőként
emlegetett melbournei döntő szenvedő
hőse, a kaliforniai Linden városában 78
éves korában hunyt el. A szovjet csapat
elleni mérkőzésen Prokopov egy összecsa-
pás során könyökével felsértette Zádor

szemhéját, aki vérző fejjel mászott ki a
medencéből. A felvétel annakidején bejárta
a világsajtót. A nagyszerű fizikai képessé-
gekkel megáldott, kiválóan úszó, akkor 22
éves pólósból Rajki Béla kapitány és a játé-
kostársak véleménye szerint a világ egyik
legjobb középcsatára lehetett volna, de élet-
útja másként alakult. Részt vett a Sports
Illustrated magazin által szervezett ameri-
kai bemutató körúton, majd Kaliforniában
telepedett le. Egy ízben 1999-ben járt itt-
hon, amikor az amerikai NBC televíziós
társaság a Sydneyben rendezett olimpia
előtt filmet forgatott az emlékezetes mel-
bournei mérkőzésről. Linden városában élt,
változatos életútja végén fiatalok úszó okta-
tásával foglalkozott.

Bajnokaink emlékét megőrizzük. Sajnos
már 122 aranyérmes társunk neve szerepel
a Farkasréti temetőbeli emlékfalon. A még
életben lévő 163 bajnok közül a tájékozta-
tásul készített összeállítás szerint 144 tár-
sunk itthon, 19 pedig külföldön tölti napja-
it. Hámori Jenő kardvívó bajnoktársunknak
köszönhetően hosszú évek után már
Gyarmati Olgáról, az 1948-ban Londonban
győztes távolugró bajnoknőről is tudunk,
aki a Massachussets állambeli Orange tele-
pülésen teljesen visszavonultan, valóságos
remeteként él.

A külföldön élők: 1936-ban győztes:
Tarics Sándor (vízilabdázó, San Francisco,
99 éves), 1948-ban győztes: Gyarmati Olga
(távolugró, USA, Orange, 88 éves) 1952-
ben és 1956-ban győztes: Korondi Gréti
(tornász, USA, Henderson, 80 éves ), 1952-
ben győztes: Gyenge Vali (úszó, Torontó,
79 éves), Szőke Kati (úszó, USA, Los
Angeles, 77 éves), Martin Miklós (vízilab-
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dázó, USA, Pasadena, 81 éves), 1956-ban
győztes: Bodó Andrea (tornász, USA,
Novato, 78 éves), Magay Dániel (kardvívó,
USA, Los Altos, 80 éves), 1968-ban győz-
tes: Hesz Mihály (kajak versenyző,
Sindelfingen, 69 éves), Fazekas László
(labdarúgó, Antwerpen, 65 éves), 1972-ben
győztes: Osztrics István (párbajtőrvívó,
Heidenheim, 63 éves), 1988-ban győztes:
Bujdosó Imre (kardvívó, Koblenz, 53 éves),
Hódosi Sándor (kajak versenyző, USA,
Miami, 46 éves), 1992-ben győztes:
Czigány Kinga (kajak versenyző, Kanada,
40 éves), Ónodi Henrietta (tornász, Miami,
38 éves).

Négyen az év egy részét itthon töltik,
ingázóknak tekinthetők: 1952-ben és 1956-
ban győztes Keleti Ágnes (tornász, Tel-Aviv
– Budapest, 91 éves), 1952-ben győztes:
Benedek Gábor (öttusázó, St. Augustin –
Pilismarót, 85 éves), 1956-ban győztes:
Hámori Jenő (kardvívó, USA, New Orleans
– Budapest, 79 éves), Cservenyák Tibor
(vízilabdázó, Zürich – Budapest, 64 éves.)

Olimpiai családunkat az elmúlt tizenkét
hónapban további veszteségek is érték.
Több, olyan kiváló sportember, olimpiai
érmes és nemzetközi hírnévnek örvendett
szakvezető távozott az élők sorából, mint
Albert Flórián, a Nemzet Sportolója, az
egyetlen magyar aranylabdás, 75-szörös
válogatott, olimpiai bronzérmes  labdarugó,
Karcsics Irén, olimpiai ezüstérmes tornász-
nő, a 103 éves Kende Rezső tornász, a leg-
idősebb magyar olimpikon, Rózsavölgyi
István, többszörös világrekorder, olimpiai
bronzérmes középtávfutó, Szalayné Sebők
Éva, a legjobb magyar női röplabda játékos,
aki három olimpián vett részt, Schulek
Ágoston, az atlétikai szövetség elnöke,az
európai szövetség alelnöke, Szojka Ferenc,
27-szeres válogatott labdarúgó, aki a
Helsinkiben győztes aranycsapat tartalékja
volt, az 54-es világbajnokságon egy mérkő-

zésen játszott, Tóth Géza, olimpiai ezüstér-
mes, világ- és Európa-bajnok súlyemelő,
Szombathely díszpolgára, Tarr Gyula olim-
piai negyedik helyezett birkózó. Emléküket
megőrizzük, mély együttérzéssel gyászol-
tuk őket.

A 2012. január 1-jén életbe lépett sport-
törvény előírásainak megfelelően a Magyar
Olimpiai Bizottság egyetlen köztestületként
a magyar sportélet irányítója lett. A meg-
szűnt négy köztestület tagozatként integrá-
lódott az olimpiai bizottságba. A testület
taglétszáma 165-ről 240-re emelkedett. A
február 26-án rendezett közgyűlésen elfo-
gadták a változásokhoz igazodó új alapsza-
bályt. Majd a tisztújítás során Schmitt Pál
olimpiai bajnokot, a NOB tagját megerősí-
tették tiszteletbeli elnöki, Borkai Zsolt
olimpiai bajnokot pedig elnöki tisztségé-
ben. Az öt tagozat vezetőjét alelnökké
választották: olimpiai sportágak – Magyar
Zoltán, nem olimpiai sportágak Leyrer
Richárd, diák és főiskolai sport – Tóth
Miklós, fogyatékosok – Deutsch Tamás,
szabadidő sport – Monspart Sarolta. Az
elnökség választott tagjai lettek Gyulay
Zsolt és dr. Kovács Antal olimpiai bajno-
kok, Regőczy Krisztina és Szabó Tünde
ezüstérmesek, valamint Gémesi György,
hivatalból Aján Tamás, a NOB tiszteletbeli
tagja és Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair
Play bizottság elnöke.

Az elnökségben tehát – Schmitt Pál,
Borkai Zsolt, Magyar Zoltán, Gyulay Zsolt
és Kovács Antal – öt olimpiai bajnok,
további három érmes Regőczy Krisztina,
Szabó Tünde és Kamuti Jenő kapott helyet.
A bajnokok közül Kovács Ágnes a környe-
zetvédelmi, Kovács Antal a sportegyesületi,
Bodnár András a Mező Ferenc sportbizott-
ság, Nébald György pedig a választott bíró-
ság elnöke lett.

A tagok között 34 olimpiai bajnok, továb-
bi 22 olimpikon és 18 hölgy szerepel. 
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Az Olimpiai Bajnokok Klubja az új alap-
szabály szerint továbbra is 11 aranyérmest
delegálhat a MOB tagjai sorába, akik a
következők: Dömötör Zoltán, Fábián
László, Ihász Kálmán, Nébald György,
Ránkyné Németh Angéla, Rejtő Ildikó,
Steinmetz Barnabás, Szabó József, Török
Ferenc, Varga János. A 11. tag delegálásá-
ról később döntenek.

Hivatalból, továbbá más szervezetek
delegálása alapján még a következő 23
aranyérmes tagja az olimpiai bizottságnak:
Básti István, Bodnár András, Borkai Zsolt,
Czene Attila, Dunai Antal, Fenyvesi Csaba,
Gyarmati Dezső, Gyulay Zsolt, Hammerl
László, Hegedüs Csaba, Kárpáti György,
Kiss Balázs, Konrád János, Kovács Antal,
Kovács Ágnes, Kovács István, Kulcsár
Győző, Magyar Zoltán, Nagy Timea,
Schmitt Pál, Szabó Bence, Szentmihályi
Antal, Vaskuti István.

A klub az alapító Lemhényi Dezső, a vál-
tozatlanul tiszteletben álló Butykó mester
szellemében, az alapszabályhoz alkalmaz-
kodva tevékenykedik. Alapvető célkitűzése
tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett
védelme, az elhunyt olimpiai bajnokok
emlékének megőrzése, klubélet kialakításá-
val a kapcsolatok, a szolidaritás erősítése,
az olimpizmus értékeinek megismertetése
és népszerűsítése, a fiatalok ösztönzése a
rendszeres sportolásra, a sportszerű élet-
mód követésére. A klub elnöksége az elmúlt
évi közgyűlésen beválasztott Steinmetz
Barnabás vízilabdázó aranyérmessel kiegé-
szülve változatlan összetételben tevékeny-
kedett. Elnök: Dömötör Zoltán, alelnök:
Fábián László, tagok: Ambrus Miklós,
Ihász Kálmán, Konrád János, Nébald
György, Ránkyné Németh Angéla, Steinmetz
Barnabás, Szabó József, Varga János. Az
elmúlt év novemberében Dömötör Zoltán
lemondott elnöki tisztségéről, javaslata
alapján az elnökség a következő, 2012

májusában rendezendő közgyűlésig Nébald
Györgyöt bízta meg az elnöki teendők ellá-
tásával.

Az elnökség a terveknek megfelelően öt
alkalommal ülésezett. Négy sikeresnek ítélt
klubnapot rendeztünk. Polgár Judit, a világ
legjobb női sakkozója, olimpiai bajnoknő
tartott hangulatos élménybeszámolót,
Schmitt Pál, tiszteletbeli elnökünk a Sándor
palotában klubnap keretében fogadott ben-
nünket, Gasparics Fanni az I. Téli Ifjúsági
Olimpia ezüstérmes jégkorongozója az
Innsbruckban rendezett ötkarikás viadalra
emlékezett, kilencvenedik életévét betöltő
Szepesi György, a népszerű rádióriporter,
aki annakidején 49 magyar olimpiai győze-
lemről adott hírt, számtalan élményét eleve-
nítette fel. A klubnapokon bajnoktársaink
mellett örvendetes módon több érmes
helyezett is részt vett, sajnálatosnak tartjuk
azonban, hogy az általában 60–80 jelenlévő
között nagyon kevés a fiatal. A fiatalabb
bajnokok bevonását, a klubéletben való
részvételének biztosítását változatlanul fon-
tos jövőbeni feladatnak tekintjük.

Nemzetközi kapcsolatainkat tekintve a
World Olympians Association – Az Olim-
pikonok Világszövetsége a tavaly nyáron
Athénban tartott európai értekezletén
Steinmetz Barnabás képviselte klubunkat,
az őszi tisztújító közgyűlésén pedig Kósz
Zoltán vett részt. A szervezet a francia
bronzérmes öttusázó Joel Bouzou, a nem-
zetközi szövetség főtitkára személyében új
elnököt választott a magasugrás stílusát
megújító Richard Fosbury utódául. A válto-
zástól azt remélik, hogy a szervezet vissza-
szerzi azt a tekintélyt és elismerést, amely-
nek Schmitt Pál nyolc éves, aktív elnöki
tevékenysége idején örvendett. Emlékezte-
tőül 1999 és 2007 között csaknem meghá-
romszorozódott, 130-ra emelkedett a nem-
zeti szervezetek száma, naprakészen műkö-
dött a WOA honlapja, a Flame magazin
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negyedévenként eljutott az olimpikonok-
hoz. Az ókori játékok színhelyén, Olűmpi-
ában harmadik évben rendezték meg az
olimpikonok találkozóját, amelyen Kósz
Zoltán a Sydneyben győztes vízilabda válo-
gatott kapusa képviselte a magyar olimpiai
résztvevőket.

A barátság, a szolidaritás erősítésére adott
alkalmat a Magyar Csapat arany fokozatú
támogatója, Hunguest Hotels Hungary szál-
lodalánc által felajánlott lehetőség is. A
korábbi években a jelentkező bajnokok szá-
mára különböző szállodában néhány éjsza-
kás vendéglátást biztosítottak. Ez év január-
jától kezdve évente három alkalommal
húsz-húsz szobát ajánlottak fel. Az előzetes
jelentkezések alapján februárban az egri
Flóra, áprilisban pedig a tapolcai Pelionban
tölthettek el öt éjszakát bajnoktársaink.
Mindkét városban megkülönböztetett tisz-
telettel, figyelemmel kisérték látogatásukat.
A pihenés, regenerálódás mellett az időt
fórumszerű eseményekre is kihasználták.
Küldetésüket teljesítve, népszerűsítették a
sportot, az olimpiai mozgalmat, rendszeres
sportolásra, egészséges életmód követésé-
rére ösztönözték a fiatalokat. Hasonló ered-
ménnyel zárult a gyöngyösi látogatás is. A
Város Baráti Körének meghívására közel
húsz bajnok találkozott a fiatalokkal, majd
megtekintették a felújított Orczy kastélybe-
li Mátra múzeumot. Gémesi György polgár-
mester, akkori MOB alelnök meghívására
Gödöllőn is járt a bajnokok egy csoportja.
A házigazda polgármester mutatta be a
dinamikusan fejlődő várost, majd megis-
merkedtünk a Gödöllői kastéllyal, az EU
tárgyalások patinás színhelyével. A klubot
támogató Penta Kft. központjában, Nagy
Gábor elnök-vezérigazgató tájékoztatójá-
val fejeződött be a hangulatos kirándulás.
Bajnoktársaink közül többen vettek részt és
néhányan szerepvállalásukkal hozzájárul-
tak az elmúlt év őszén Mohácson, majd ez

év tavaszán az Új-Budán rendezett olimpiai
vándorgyűlések sikeréhez. Kovács Antal a
magyar judo első és eddigi egyetlen olim-
piai bajnoka vastapssal fogadott élvezetes
előadással emlékezett pályafutására,
Németh Ferenc Róma kétszeres bajnok
öttusázója és a világbajnok Maracskó Tibor
pedig kedvenc sportjuk műhelytitkaiba
avatta be a jelenlévőket. Az olimpiai akadé-
miával és a diák sportszövetséggel kialakult
baráti együttműködés folytatásaként baj-
noktársaink közül többen szerepet vállaltak
a Mező Ferenc szellemi diák olimpiák,
valamint a londoni olimpia alkalmából
szervezett vetélkedők zsűrijében. Bajnok-
társaink különböző rendezvényeken, jóté-
konysági akciókban az első hívó szóra részt
vettek, megjelenésükkel, élménybeszámo-
lóikkal hozzájárultak a rendezvények, ese-
mények sikeréhez. Közreműködésükért e
tájékoztatóban is szeretnénk köszönetet
mondani valamennyiüknek, messzemenő
elismerésünk egy idejű kifejezésével.

Elnökségünk tagja, Ránkyné Németh
Angéla folytatta a közös színházlátogatások
szervezését. Három előadáson – Késői
találkozás (József Attila színház), Makran-
cos Kata (Vígszínház), A Nagy Négyes
(Belvárosi színház) – járt az aranyérmesek
egy-egy csoportja. A tervek szerint ősztől
újabb előadások megtekintésére nyílhat
lehetőség. A Budafoki Vináriumban Konrád
János bajnoktársunk kezdeményezésére
ismét megtartották az immár hagyományos
farsangi találkozót. 

A Magyar Csapat fő támogatója, a
Danubius Hotels Group tulajdonában lévő
Hélia szálló gyógyászata, az uszoda és fit-
ness terem továbbra is fogadja az olimpiai
bajnokokat. Április 1-jétől az elszámolási
rendszer változott, a MOB-nak csak a való-
ban igénybe vett alkalmak után kell térítést
fizetni. A lehetőséggel minden aranyérmes
élhet. 
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Az Országos Sportegészségügyi Intézet,
a Sportkórház a magyar egészségügy nehéz
helyzetében is igyekszik megfelelő ellátás-
ban, gyógykezelésben részesíteni az olim-
piai keretek tagjait és a korábbi idők bajno-
kait is fogadja. A Válogatott Kereteket
Ellátó Szolgálatot átszervezték, vezetésével
dr. Téglásy György belgyógyász főorvost
bízták meg. A jelentkezőket a Győri út felő-
li első, VI. számú épület földszintjén lévő
olimpiai rendelőben várják, ahol Somogyi
Ildikó nyújt segítséget és a kartonozóban
való jelentkezés nélkül irányit el mindenkit
a megfelelő szakrendelésre. 

A Nemzetközi Olimpiai Nap alkalmából
a Dunaparti szoborparkban rendezett
ünnepségen, valamint a Farkasréti temető-
beli emlékfalnál sorra került halottak napi
koszorúzáson is szép számmal voltak jelen
bajnoktársaink, hallgatták Borkai Zsolt
MOB elnök megemlékezését. Nemere
Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőr-
vívó szülőhelyén, Bokodon Schmitt Pál és
több egykori versenyzőtársa jelenlétében
emléktáblát helyeztek el a sportcsarnok
homlokzatán. Az óvoda a tíz éve, 59 éves
korában autóbaleset áldozataként elhunyt
sportember nevét vette fel, Csongrádon
pedig díszpolgárrá avatták. A bajnokok
klubja képviselői részt vettek a 100 éve szü-
letett Berczelly Tibor háromszoros olimpiai
bajnok, valamint az ugyancsak 100 éve szü-
letett Rajczy Imre aranyérmes kardvívók
síremlékének koszorúzásán, emlékeztek az
50 éve elhunyt Mező Ferencre, az egyetlen
magyar szellemi bajnokra, a 125 éve szüle-
tett Prokopp Sándor sportlövő aranyérmes-
re. Képviselőink ott voltak a kétszeres
olimpiai bajnok tőrvívó Elek Ilona Deák
Ferenc utcai, az aranycsapat két olimpiai
bajnok játékosa Buzánszky Jenő dombóvári
és Czibor Zoltán kaposvári lakóházán elhe-
lyezett emléktáblák, valamint Halassy
Olivér kétszeres győztes vízilabdázó újpes-

ti szobrának és Móna István síremlékének
felavatásán.  

Olimpiai bajnoktársaink emlékét ország-
szerte tisztelettel és kegyelettel ápolják.
Névadónkra, Lemhényi Dezsőre, a bajno-
kok klubja alapító elnökére, valamint Papp
Bertalan kétszeres bajnok kardvívóra olim-
piai nap keretében emlékeztek Sashalmon,
illetve Tiszaföldvár, Ószőlőn. Bene Ferenc-
nek, a tokiói olimpia gólkirályának nevét
vette fel az újpesti Munkásotthon utcai test-
nevelés tagozatos iskola. Várpalotán
„Sikeres magyarok, magyar sikerek az
olimpiákon” – címmel kiállítás nyílt,
Debrecenben a Méliusz Központban
ugyancsak kiállításon emlékeztek Hajdú
megye 88 olimpikonjára, akik 27 első, 13
második és 20 harmadik helyezést szerez-
tek, a kőszegi sportmúzeumban Lóránt
Gyulának, az aranycsapat játékosának állí-
tottak emléket. A Hadtörténeti Múzeumban
rendkívül értékes, nagy gonddal összeállí-
tott kiállítás nyílt „Dobogósok mundérban”
címmel. A kiállítás 64 az olimpiákon baj-
nokságot, érmet nyert katona sportembert
mutat be, akik hivatásos, vagy tartalékos
katonaként szolgálták hazájukat, a Bp.
Honvéd színeiben versenyeztek. Életútjuk-
ra rövid biográfiákkal tekintenek vissza,
számtalan fotóval és relikviával kiegészít-
ve.

Az elmúlt évi közgyűlés óta több bajnok-
társunk részesült állami elismerésben,
vehetett át kitüntetést, kapott figyelemre-
méltó feladatot.

Tarics Sándor, a berlini olimpia vízilabda
bajnokcsapatának játékosa, a nemzetközi
hírű építészmérnök 98. születésnapján
észak-kaliforniai otthonában vette át a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetést a magyar sport
amerikai hírnevének öregbítéséért, sportpá-
lyafutása, életútja elismeréseként. A jó
egészségnek, szellemi frissességnek örven-
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dő Tarics Sándor, a világ legidősebb élő
olimpiai bajnoka, s Londonban ismét sze-
mélyesen szeretne szurkolni a Kemény
Dénes vezette utódok újabb, negyedik
olimpiai bajnokságáért.

Ránkyné Németh Angéla gerelyhajító baj-
noknő, elnökségünk tagja életútja elismeré-
seként Budapest díszpolgára lesz, további
két olimpikon, Göröcs János, bronzérmes
újpesti labdarúgó és Zsiros Tibor, a
Londonban, majd további két olimpián
részt vett kosárlabdázó részesül hasonló
elismerésben. 

Palotai Károly, a Tokióban győztes lab-
darúgó válogatott csapatkapitánya, a későb-
bi nemzetközi hírnévnek örvendett játékve-
zető Győrben avatták díszpolgárrá.

Sákovicsné Dömölky Lidia tőrvívó olim-
piai és világbajnoknő, az olimpiai akadémia
hírlevelének szerkesztője MOB érdemérem
kitüntetésben részesült.

Kárpáti György, háromszoros olimpia
bajnok vízilabdázót választották meg
Hegedüs Csaba aranyérmes birkózó utóda-
ként a Legjobb Magyar Sportolók
Egyesülete elnökévé. A két alelnök Török
Ferenc öttusázó és Vaskuti István kenus
olimpiai bajnok lett. A Flamengo szállóban
rendezett összejövetelen az elhunyt Albert
Flórián aranylabdás labdarúgóra emlékez-
tek, s miután elhatározták, hogy az egyesü-
letnek a jövőben 21 tagja lehet Gyulay
Zsolt, kétszeres olimpiai bajnok kajak-ver-
senyző, a MOB elnökségi tagja és Kamuti
Jenő ezüstérmes olimpikon, világbajnok
tőrvívó, a Nemzetközi Fair Play Bizottság
újjáválasztott elnöke került titkos szavazás-
sal az egyesület tagjai közé. A jövőben
Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete
néven, az eddiginél nagyobb aktivitással
szeretnék folytatni működésüket.

A Melbourneben győztes női tornászcsa-
pat versenyzői (Keleti Ágnes, Bodó Andrea,
Kertész Alice, Köteles Erzsébet és Tass

Olga – egyedül Korondi Gréti hiányzott) a
Sándor Palotában kitüntetésben részesültek,
s a szövetség jó hangulatú baráti találkozón
köszöntötte a jó egészségnek örvendő baj-
noknőket.

Szondy István olimpiai és világbajnok
öttusázó, aki második olimpiai részvétele
alkalmával lovaglásban indult, Fair Play
elismerést kapott.

Vörös Zsuzsa olimpiai bajnoknő, a női
öttusasport kiemelkedő egyénisége, a fiata-
loknak követendő például szolgáló kima-
gasló eredményei elismeréseként a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság külön díja
elismerésben részesült.

Újabb magyarok a Hírességek Csarno-
kában. Magyar Zoltán, a lólengés kétszeres
olimpiai bajnoka, a mai napig szenzációs-
nak tartott elem, a Magyar vándor megho-
nosítója, valamint Szabó József az első
magyar mellúszó olimpiai aranyérmes
került májusban a tornászok, illetve az
úszósport Hírességek Csarnokába Oklaho-
ma Cityben, illetve Fort Luaderdaleben. 

Az érmesek hagyományos karácsony
előtti összejövetelén emlékplakettet nyúj-
tottunk át a 2011-ben kerek születésnapju-
kat ünnepelt bajnokoknak és a 35. életévü-
ket betöltött aranyérmeseknek, akik 2012.
január 1-jétől kezdve jogosultak az olimpiai
járadékra.

90 éves: Keleti Ágnes (tornász, 1952,
1956)

85 éves: Grosics Gyula (labdarúgó,
1952)

80 éves: Bárány Árpád (párbajtőrvívó, 
1964)
Hevesi István (vízilabdázó, 
1956)
Martin Miklós (vízilabdázó, 
1952)

75 éves: Marosi Paula (tőrvívó, 1964)
Sákovicsné Dömölky Lidia (tőr-
vívó, 1964)
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Fábián László (kajak verseny-
ző, 1956)
Németh Ferenc (öttusázó, 1960)

70 éves: Felkai László (vízilabdázó, 
1964)
Ihász Kálmán (labdarúgó, 1964)
Konrád János (vízilabdázó, 
1964)

60 éves: Tordasi Ildikó (tőrvívó, 1976)
Gedővári Imre (kardvívó, 1988)

Az elmúlt év folyamán töltötték be 35.
életévüket és 2012. január 1-jétől jogosul-
tak az olimpiai járadékra: 

Kovács Katalin (kajak versenyző, 2000,
2004), Biros Péter (vízilabdázó, 2000,
2004, 2008), Fodor Rajmund (vízilabdázó,
2000, 2004), Gergely István (vízilabdázó,
2004, 2008), Kásás Tamás (vízilabdázó
(2000, 2004, 2008), Székely Bulcsú (vízi-
labdázó, 2000), Vári Attila (vízilabdázó,
2000, 2004).

A 2012-es év végén, az idei karácsony
előtti találkozón pedig azokat köszöntjük,
akik ez évben érkeztek kerek születésnap-
jukhoz, illetve töltötték be 35. életévüket.

85 éves: Székely Éva (úszó, 1952)
Littomeritzky Mária (úszó, 
1952)
Benedek Gábor (öttusázó, 1952)
Gyarmati Dezső (vízilabdázó, 
1952, 1956, 1964)

80 éves: Juhász Katalin (tőrvívó, 1964)
Korondi Gréti (tornász, 1952, 
1956)
Bolvári Antal (vízilabdázó, 
1952, 1956)
Kausz István (párbajtőrvívó, 
1964)
Magay Dániel (kardvívó, 1956)

75 éves: Ágoston Judit (tőrvívó, 1964)
Rejtő Ildikó (tőrvívó, 1964)
Horváth Zoltán (kardvívó, 
1960)

70 éves: Bodnár András (vízilabdázó, 
1964)
Hammerl László (sportlövő, 
1964)
Schmitt Pál (párbajtőrvívó, 
1968, 1972)
Szarka Zoltán (labdarúgó, 1968)

60 éves: Faragó Tamás (vízilabdázó, 
1976)

Ebben az évben töltötték be 35. életévü-
ket és 2013. január 1-jétől kezdve jogosul-
tak az olimpiai járadékra: Vörös Zsuzsa
(öttusázó, 2004), Kiss Gergely (vízilabdázó,
2000, 2004, 2008), Szécsi Zoltán (vízilab-
dázó, 2000, 2004, 2008), Vereckei Ákos
(kajak versenyző, 2000,2004).

A beszámoló teljességéhez tartozik, hogy
valamennyiünk nevében őszinte hálás
köszönetünket mondjunk azoknak, akik
klubunk tevékenységéhez anyagi és termé-
szetbeli támogatással hozz ájárultak: Ybl
Tervező Iroda (Takács Tibor), Kalotherm
Zrt (Szabó Lajos), Penta Kft. (Nagy
Gábor), TEVA Magyarország Zrt.
(Paplanos Péter). 

Schmitt Pál tiszteletbeli elnökünk egy
évvel a XXX. Nyári Olimpiai Játékok előtt
a hagyományok folytatására, becsületes
helytállásra, tiszta felkészüléssel és ver-
senyzéssel elért eredményekkel a nemzet-
közi élvonalban, az éremtáblázaton elfog-
lalt nyolcadik helyünk megőrzésére bíztatta
üzenetében a Londonba készülődő magyar
olimpiai résztvevőket. Hetvenedik születés-
napján pedig annak a reményének adott
kifejezést, hogy a NOB tagjaként több
magyar győztest köszönthet majd London-
ban, akaszthatja nyakukba a bajnoki arany-
érmet.

Elnökségünk a 163 magyar aranyérmes
nevében egy évvel, majd száz nappal az
olimpia előtt lelkesítő üzenetet küldött az
utódoknak. „Ne feledjétek – állt az üzenet-
ben – hogy a magyar színeket, köztársasá-
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gunkat képviselitek. Legyetek szolidárisak
egymáshoz, alkossatok igazi, összetartó
csapatot. Dicső hagyományainkat megőriz-
ve, példánkat követve eredményeitekkel és
magatartásotokkal egyaránt öregbítsétek
hazánk jó hírét, szerezzetek örömet határ-
ainkon innen és túl élő minden magyar
embernek. Versenyezzetek bátran, ellenfe-
leiteket tisztelve, a fair play szellemében és
a mi a legfontosabb tisztán, becsületesen.”

Befejezésül közöljük az elnökség levelét,
amelyet Schmitt Pál tiszteletbeli elnökünk-
nek írtunk.

Kedves Bajnoktársunk, Barátunk!
Megértéssel és őszinte együttérzéssel

fogadtuk a személyedet ért sportszerűtlen
és méltánytalan támadások után bejelentett
döntésed.

Szeretnénk kifejezésre juttatni elismeré-
sünket és köszönetünket azért a lelkiismere-
tes munkáért, amellyel Magyarország
Köztársasági elnökeként két éven át, leg-
jobb tudásod szerint vezetted az országot.

Büszkék vagyunk a magyar és a nemzet-
közi olimpiai mozgalomban végzett több
évtizedes eredményes tevékenységedre.
Köszönjük azt a támogatást, barátságot és
kitüntető figyelmet, amellyel bennünket,
bajnoktársaidat és az olimpikonokat segí-
tetted.

Olimpiai szolidaritással sok sikert kívá-
nunk további életutadhoz.

Budapest, 2012 május
az Olimpiai Bajnokok Klubja elnöksége
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