
Mi történt a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjában az elmúlt egy évben?  

A klub folytatta haladó hagyományait, amikor egy évvel ezelőtt felköszöntötte 
(március 23) Benedek Gábor olimpiai bajnok öttusázót (1952), aki 90 éves  lett. Az 
eseményen részt vett dr. Szabó Tünde az EMMI sportért felelős államtitkára is. 

 

      *** 

Március 24-én az Erzsébetligeti Színházba a Rejtett üzenetek c. színdarab 
ősbemutatójára voltak hivatalosak a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai. A 
darab az 50-es évekről, az akkori  jellemekről és élethelyzetekről szól, sok korabeli 
zene megidézésével.  Az egy felvonásos, 70 perces előadást követően a szervezők 
állófogadáson látták vendégül az olimpiákat megjárt vendégeiket. 
 

 
 

***  
 
Március 31-ére egy különleges programra kapott meghívást a Magyar Olimpiai 
Bajnokok Klubja. Ellátogattunk a Champion című kiállításra a Millenárisra, ahol két 
részből állt a program. Először az OlimpIKONOK című, az 1956. évi melbourne-i 
olimpia történéseire emlékező, korabeli filmekkel átszőtt egyórás színi előadás 
megtekintésére került sor, majd A "Champion", a bajnok benned él! c. kiállítás és 
interaktív élménypark állomásait látogathatták végig  a mai napig is spotroló 
bajnokok, így például az örök példa, Keleti Ágnes, aki  bemutatta, hogy milyen 
stílusban is szkiffezett egykoron a Dunán és hogy hogy is megy ez neki  hosszú-
hosszú évtizedekkel később is  az ergo méteres eszközzel,  egyre közelítve a 100. 
születésnapjához. 
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      *** 

Április 18-án az óbudai Rozmaring étterem és rendezvényközpontban tartotta 
közgyűlését a  Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja. Az esemény ünnepélyességét 
növelte, hogy a teremben egy 10 méter hosszú falon kiállításra került a 
legnevezetesebb magyar olimpiai sikerekről szóló montázs. Az eseményen 28 
olimpiai bajnok, a meghívott vendégek és a sajtó képviselői vettek részt. A 
napirendek szerint haladva először az elnöki beszámolóra került sor. Dr. Nébald 
György elnök vetített fotósorozat segítségével mutatta be az eltelt egy év 
tevékenységét. A szavazásra jogosultak az elnöki beszámolót, majd a pénzügyi 
beszámolót és a 2017. évi pénzügyi tervet is ellenszavazat nélkül fogadták el.  

Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tiszteletbeli elnöke számolt be a 
tagságnak a 2024. évi budapesti olimpiai pályázat visszavonásának körülményeiről, 
a munka utóéletéről, a tanulságokról, egy esetleges újabb pályázat lehetőségeiről.   
 
Itt kell szólni arról, hogy a pályázat visszavonása arra kényszerítette a klub 
elnökségét, hogy a magyarországi olimpiát népszerűsítő programok 
elmaradása miatt új terveket készítsen a 2017. év visszamaradt idejére.   
       
Megjelent a közgyűlésen a 80. születésnapján köszöntött kardvívó, Horváth Zoltán 
(arany és ezüstérmes 1960) illetve a 75 éves  vízilabdázó dr. Bodnár András (1960 
bronz, 1964 arany, 1968 bronz, 1972 ezüst).  
 

 

      *** 

A klubtagok nagy része körében igen kedveltté vált a Járj színházba! elnevezésű 
programhoz  való csatlakozás is, szervezésünkben több mint 40 olimpiai bajnok 
élvezte az előadásokat a legnívósabb budapesti színházakban.  
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Április  15-én fergeteges hangulatú est keretében a  Kölcsönlakás c. előadás hozott 
felejthetetlen kikapcsolódást  a Játékszínben.  Külön élményt jelentett, hogy a darab 
végén a művészek a díszletek között fogadták az olimpiai bajnokokat és derűs 
beszélgetésre került sor.  

 

      *** 

A Magyar olimpiai Akadémiával korábban kötött megállapodás alapján a MOBK 
képviseltette magát a MOA soron következett vándorgyűlésén is április 22-én 
Tiszavasváriban.   

 

      *** 

A Hunguest jóvoltából a feltöltődést szolgáló több napos rekreációs wellness 
programban is részük lehetett a bajnokoknak, április 23-tól Gyulán. Nem 
feledkezhetünk meg a szerződés alapján a Honvéd Kórház által részükre nyújtott 
exkluzív szolgáltatásokról sem.  

      *** 

A klub mindig is hangsúlyt fektetett arra, hogy elsősorban az idősödő vagy idősebb 
tagjainak a születésnapjait megünnepelje és köszöntse a bajnokokat. Május 9-én a 
Márvány mennyasszony elnevezésű budai étteremben Növényi Norbert birkózó 
olimpiai bajnok (1980) 60. születésnapját ünnepeltük.  
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A május a köszöntések szempontjából igen gazdag volt, mert 12-én a Larus 
étteremben a  80 éves Rejtő Ildikó (vívás 1964) és a  75 éves Schmitt Pál (1968, 
1972) köszöntésére került sor.  Az eseményen megjelent Simicskó István 
honvédelmi miniszter, d dr. Szabó Tünde az EMMI sportért felelős államtitkára és 
Kulcsár Krisztián a MOB elnöke.  

 

      *** 

Május 21-én a  Centrál Színházban tett látogatás következett, a Nem félünk a 
farkastól c. előadást követően a darab főszeplői, Básti Juli és Rudolf Péter 
fogadták az olimpiai bajnokokat, akikkel hosszan elbeszélgettek.  

 

      *** 

A nyári hónapok a nagy magyarországi világversenyek jegyében teltek.   

Először győri rendezésű EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) került a 
középpontba. A legesélyesebb magyar sportágaknál a felkészülés egy-egy pontján 
olimpiai bajnokaink látogattak el a tehetséges, éremesélyes utánpótlás tagjaihoz,  
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hogy jelenlétükkel, példáikkal, történeteikkel, személyes példáikkal segítsék, 
bátorítsák vagy ha úgy kellett, oldják a fiatalokat.  

Ez a programunk a következő elemekből állt: 

 07.13 EYOF felkészülés, tornászok, dr. Magyar Zoltán és dr. Nébald György 

 

07.16 EYOF felkészülés, úszók, Czene Attila  

 

07.17 EYOF felkészülés, kajak-kenu, Szabó Gabi, Kőbán Rita, Fazekas-Zur 
Krisztina és dr. Nébald György  

 

      *** 

Jelen voltunk az év legjelentősebb hazai  rendezvényén, a FINA világbajnokságon. 
Két programon vettünk részt és szurkoltunk legjobbjainknak.  

07.19 FINA Vízilabda Vb, látogatás a magyar-olasz mérkőzésen 
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07.30 FINA Úszó Vb zárónap, látogatás Hosszú Katinka 400 m női vegyes döntőjén. 

 

      ***  

A világversenyek látogatása augusztusban is folytatódott, a budapesti judo vb 
következett. 

 

      *** 

Augusztus 5-én került sorra a X. Nemzetközi Olimpiai Bajnokok Emléktornájára, 
röviden a „Négy Ikon” Vízilabda Mesterek Tornájára, melynek helyszíne az Érd 
Aréna, Sportuszoda volt.  

A  névadó ikonok: Rusorán Péter, Felkai László, Konrád II. János és Konrád III. 
Ferenc,  Tokió és Montreal olimpiai bajnokai.  
 
"Sok éves hagyomány, hogy azokra a játékostársainkra, akikkel korosztályunk egy 
csapatban, egy klubban, avagy a válogatottban  szerepelt, barátként és sporttársként 
tisztelettel emlékezünk". Ők négyen eredményeikkel sokat tettek le az egyetemes  
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magyar sport és vízilabda asztalára. A rendezvényt a Magyar Olimpiai Bajnokok 
Klubja is támogatta. 

 
       
      *** 

A Hunguest jóvoltából ősszel  folytatódott a regenerálódási program is, Tapolca volt 
a következő helyszín.  

      *** 

Október 15-én csatlakoztunk az Újpest által szervezett ünnepséghez és köszöntöttük 
a 70 éves  Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgót (1968). 

 

      *** 

Október 28-án a MOA Budapesten, a XVI. kerületben tartotta következő 
vándorgyűlését, melyen a MOBK a hagyományokat követve ismételten képviseltette 
magát.  

 

      *** 
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Október 31-én zajlott a Farkasréti temetőben a  Halottak Napi megemlékezés, a 
klub első elnökének, Lemhényi Dezsőnek a sírját is felkeresve. 

 

      *** 

November 9-én a MOB-bal közösen rendeztük meg az év számunkra talán 
legjelentősebb eseményét, a  Barcelona 25 évvel később elnevezésű ünnepséget, 
melyen bajnokaink jelentős része megjelent.  

Az 1992-es barcelonai olimpia 25 éves évfordulóját, az akkori magyar csapat hőseit 
ünnepelte a Larus étterem és rendezvényközpontban a Magyar Olimpiai Bizottság és 
a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja. Az eseményen számos olimpikon, érmes 
versenyző, edző, sportvezető, orvos, és az akkori delegáció más tagja együtt 
köszöntötte a negyedszázados jubileumot. 

 

A barcelonai olimpián. Magyarországot 21 sportág 156 versenyszámában 159 férfi 
és 58 nő, összesen 217 versenyző képviselte. A magyar sportolók 11 arany-, 12 
ezüst- és 7 bronzérmet szereztek, a csapat a nemzetek közötti éremtáblázaton a 8. 
helyen, a nem hivatalos pontversenyben a 7. helyen zárt. (A delegáció Helsinki utáni 
második legjobb szereplésével őrizte meg helyét a világ élvonalában.)  

A barcelonai olimpia volt az első olimpia, amin azután vettünk részt, hogy 
Magyarország visszanyerte teljes szuverenitását - mondta Kulcsár Krisztián, a 
MOB elnöke, aki külön köszönetet mondott házigazdatársának, az Olimpiai Bajnokok 
Klubja elnökének, dr. Nébald Györgynek. 
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Az eseményen az egykori delegáció tagjai mellett részt vett Vékássy Bálint MOB-
főtitkár, dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, a NOB 
tiszteletbeli tagja és a nemzetközi szövetség vendégei, José Ángel López Jorrin 
spanyol nagykövet, Niclas Trouvé svéd nagykövet, Tomikazu Fukuda, a japán 
Tocsigi Prefektúra kormányzója és a japán delegáció tagjai, valamint Gerard 
Figueras, a katalán sport helyi vezetője. 

      *** 

A november vége a szoboravatások jegyében zajlott, neves olimpiai bajnokokról 
készült szobrokat avattak. 23-án Papp György Zoltán szobrászművész alkotását 
Bene Ferenc testvére és fia leplezték le, majd a résztvevők megkoszorúzták a 
szobrot. A Szusza Ferenc Stadionnál található mellszobor leleplezésekor  hangzott 
el: "Bene olyan játékostárs és ellenfél volt, akire mindig büszke leszek. Főként neki 
köszönhetem életem legnagyobb sporteredményét, hogy olimpiai bajnok lehettem" - 
mondta a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja képviseletében megemlékező Ihász 
Kálmán. - "Az a játék, amit az 1964-es tokiói olimpia labdarúgó tornáján nyújtott, 
életem végéig megmarad bennem.  Az olimpia gólkirálya lett, utánozhatatlan játékos 
volt." 

 

      *** 

November  25-én, a magyar labdarúgás napján újabb szoboravatásra került sor. Az 
olimpiai bajnok Czibor Zoltánt (1952) és Tóth II Józsefet, az 1954-es svájci 
világbajnokságon ezüstérmet nyert labdarúgó-válogatott két játékosát közösen 
ábrázoló köztéri bronzszobrot avattak a Csepel SC Béke téri stadionja előtt. A 
koszorúzás alkalmával Dobor Dezső titkár képviselte a Magyar Olimpiai Bajnokok 
Klubját.   
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      *** 

November 27-én a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület rendezvénytermében került 
sor az olimpiai bajnok (1964, Tokió), olimpiai ezüstérmes (1960, Róma) és 
háromszoros világbajnok tőrvívó, a  85 éves Juhász Katalin köszöntésére. A klub 
tagjain kívül megjelent az eseményen Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke is.  
"A pályafutása 1957-ben magyar bajnoki címmel indult, majd következtek a 
világraszóló sikerek” – köszöntőjében így összegzett dr. Nébald György, a klub 
elnöke, aki kiemelte, hogy az ünnepelt az olimpiai bajnokok klubjának egyik alapító 
tagja. 

 
       
      *** 
 

December 8-án özvegye, az olimpiai bajnok Tass Olga jelenlétében Lemhényi 
Dezsőre emlékezett a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja, születésének 100. 
évfordulóján. Lemhényi Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó (1952), egykori 
szövetségi kapitány,  népszerű  nevén "Butykó", akinek döntő szerepe volt a 
Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának létrehozásában, a klub első elnöke volt és tíz 
éven át töltötte be ezt a posztot. 

 

     

      *** 
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A karácsonyi ünnepek előtt a Klub tagjai nagy számban vettek részt a MOB 
nyugdíjasoknak szervezett ünnepségén. 

 

 

      *** 

A legutóbbi közgyűlés óta sajnos hat olimpia bajnok távozott közülünk:  

2017 Földi Imre,  Szondy István, Szőke Kató  

 

 

2018 Littomeritzky Mária, Palotai Károly, Hevesi István, akiknek a temetésen - 
Magyarországon - természetesen minden esetben képviseltette magát a Magyar 
Olimpiai Bajnokok Klubja. Mint ahogy a klub rendezvényeinek lelkes segítője, Tar 
László búcsúztatásán is kinyilvánítottuk együttérzésünket az elhunyt családtagjai 
felé.  

 

 

      *** 
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Az idén a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 
színházlátogatással nyitotta az évet. Febr. 20-án a Madách Színházban a Woody 
Allen forgatókönyve alapján készült Hatalmas Aphrodité c. vígjáték volt műsoron, 
mely ismét olimpiai bajnokok sokaságát vonzotta. 
  
A fordulatos darabban Lenny, a New York-i sportújságíró, és felesége, Amanda 
házassága boldognak mondható, a család mégse teljes: hiányzik belőle a gyerek. 
Amanda nagyon szeretne kisbabát, de a terhességet és a szülést szívesen 
megúszná, mert a karrierjét nem szeretné kockára tenni, ezért férjével úgy döntenek, 
hogy örökbe fogadnak egy pár napos csecsemőt. Ettől kezdve se vége, se hossza a 
bonyodalmaknak a Woody Allen-i humor kedvelőinek teljes örömére. 
 

 
      *** 

 

Március 10-én egyedülálló látványvilággal, magyar nyelven jelent meg  a BOK 
Csarnokban We will rock you című szuperprodukció. 24 Queen világsláger töltötte 
be a teret egy kivételesen látványos előadásban, mely méltó a Londonban 
kasszasikert aratott eredetihez. A világon a 10 leghosszabb ideje játszott musical 
között szerepel a 2002-ben, a londoni Dominion színházban bemutatott, Queen 
dalokból készült We Will Rock You című előadás, benne a musicaltörténelem 
legnagyobb sikereivel.   
 

 
 

Tomboló ovációval fogadta az show-t a budapesti közönség is, soraiban a 
díszvendégek között a meghívottakkal a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjától.  Kőbán 
Rita - egyfajta ösztönzésként- a tanítványát, Szellák Szabinát, a tavalyi győri EYOF 
aranyérmesét vitte magával az előadásra és nem csalódtak.  
Kőbán: "Megbeszéltük, hogy bár holnap is a Dunán kell hogy találjon bennünket a 
reggel, és a pihenésből csípjük le az időt,  de ezt a produkciót nem hagyhatjuk ki, 
mert nem szól másról, mint a tehetség útkereséséről és kitöréséről." 
      *** 
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A Dél-Koreában februárban rendezett téli olimpiai játékokon a sportszerető 
közvélemény és a mi legnagyobb örömünkre négy új bajnokkal gyarapodott a 
Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja. A rövidpályás gyorskorcsolyázóknak szívből 
gratulálunk és alig várjuk, hogy megismerkedhessünk velük. Erre a tervezett 
klubtaggá avatási díszvacsorán kerül sor a tavasszal. 
 
 

 

Budapest, 2018. márc. 10 
 

 
dr. Nébald György elnök 

Dobor Dezső titkár 


