
Dömötör Zoltán 2011 novemberében le mon -
dott a klub elnöki tisztségéről. Javaslata alapján
az elnökség a 2012 májusában rendezett
közgyűlésig Nébald Györgyöt bízta meg az el -
nöki teendők ellátásával. A közgyűlés az el nöki
tisztségre egyedül jelentkezett dr. Nébald Györ -
gyöt egyhangú határozattal, tar tóz kodás és el -
len szavazat nélkül a klub elnökévé választotta.

Az elnökség: Nébald György elnök, Fábián
László alelnök, Ambrus Miklós, Dömötör Zol tán,
Ránkyné Németh Angéla, Ihász Kálmán, Kon -
rád János, Steinmetz Barnabás, Szabó József,
Varga János titkár: Vad Dezső folytatta mun -
káját. A Klub a sport törvény lehetőségeivel
élve a következő aranyérmeseket delegálta a
MOB tagjai sorába: Nébald György, Fábián
Lász ló, Ránkyné Németh Angéla, Darnyi Ta -
más, Gedővári Imre, Ihász Kálmán, Pulai Imre,
Steinmetz Barnabás, Storcz Botond, Szabó Jó -
zsef, Varga János.

A 2012 májusában tartott közgyűlés óta
Cser nai Tibor bajnoktársunkat, a Tokióban
győz tes labdarúgó csapat játékosát vesztettük
el. Így sajnos már 123 aranyérmes társunk neve
szerepel a Farkasréti temetőbeli emlékfalon. Az
egész országnak óriási örömet szerzett kíváló
londoni szerepléssel a magyar olimpiai bajnok-
ságok száma 168-ra emelkedett. A bajnokok
közül még 170 aranyérmes van életben.

A klub elmúlt egy évi tevékenységének,
érdeklődésének középpontjában a londoni
olimpia állt. A nehéz, kvalifikációs verse nye -
ken több csalódás is érte utódainkat. Vívásban
például egyetlen csapat sem tudta kiharcolni a
részvétel jogát és a legsikeresebb magyar
olimpiai sportág képviselői csak az egyéni ver -
senyeken léphettek pástra. Végül 18 sportágban
152 magyar versenyző (93 férfi és 59 női
sportoló) vett részt a XXX. Nyári Olimpián. 

Az elnökség Nébald György javaslatára azt
tervezte, hogy az edzőtáborokban meglátogatja
és a dicső hagyományok folytatására bíztatja a
Londonba készülő versenyzőket. A tervet

azonban, mivel központi edzőtábort nem szer -
veztek, s így a kajak-kenu versenyzők három,
az úszók és vízilabdázók öt helyen készültek,
csak részben sikerült megvalósítani. A tatai ed ző -
táborban hat sportág (birkózás, ökölvívás, öt -
tusa, vívás, atlétika, súlyemelés) résztvevőit,
majd a női vízilabda válogatottat, Berki Krisz -
tián tornászt és Szilágyi Áron kardvívót keres ték
fel. Kívántak sok sikert, hangsúlyozva, hogy egy
ország szeretete és bizalma kíséri szerep lé süket. 

A játékok kezdete előtt lelkesítő üzenetet
küldtünk a csapatnak. 

A jövő azoké, akik hisznek álmaik szép-
ségében… Álmodjatok szépeket. Kövessétek
pél dánkat. Itthonról mi is veletek érzünk, szur -
kolunk értetek Az Olimpiai Bajnokok klub já -
nak kapuja nyitva áll előttetek. Szolida ritás sal
várjuk az újabb aranyérmeseket! Hajrá Magyar -
ország… Versenyezzetek bátran, becsületesen,
tisztán, a fair play szellemét követve legyetek
büszkék arra, hogy Köztársaságunkat képvi -
seli tek a világ legna gyobb, legjelentősebb
sporteseményén. 

Londonból azután már a második napon meg -
érkezett az első magyar bajnokság híre. Szi lá -
gyi Áron a magyar kardvívás fiatal új csillaga a
nagy elődökhöz méltón forgatta kardját és
nyerte a versenyt. Kedves sorokkal köszön töt tük
nagyszerű győzelme alkalmából, emlé kez tetve
arra, hogy a magyar kardvívás dicső hagyo -
mányait 1908-ban, az első londoni olim piai
alkalmával Fuchs Jenő alapozta meg, a má -
sodik londoni olimpián Gerevich Aladár győ -
zött 1948-ban, s ha London és kardvívás, akkor
csak magyar győztes lehet Szilágyi Áron sze -
mélyében…

Az első, nagyszerű teljesítménnyel kivívott
bajnokság valósággal szárnyakat adott a magyar
csapatnak. Csak úgy emlékeztetőül: Az esélyes
versenyzők sorra váltották valóra reményeiket,
s a magyar győzelmek száma egyre emelkedett.
Gyurta Dániel világrekorddal bizonyult leg jobb -
nak, majd következett Krisztiánok aranyvasár-
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napja, a tornász Berki és a kalapácsvető Pars
bajnoksága. A kajak-kenu versenyzők is kitet-
tek magukért. A Kökény, Dombi kettős,
valamint a női négyes és Kozák Danuta sem
talált legyőzőre. Janics Natasa azonban arany
nélkül maradt. Risztov Éva, a korábbi sok szo -
ros ezüstérmes úszónő győzelemmel tért vissza.
Végig vezetve hallatlanul izgalmas küzdelem-
ben nyerte a 10 km-es versenyt. A kiválóan
szerepelt versenyzőket naponta, személyre
szóló üzenetekben köszöntöttük… A világszer -
te szenzációs magyar szereplés itthon is nagy
örömet szerzett. Az MTVA színvonalas, gyors,
hiteles televíziós és rádiós közvetítéseinek
köszönhetően az egész ország figyelemmel
kísérte a versenyeket. Ahogyan annakidején
több ízben, sokan ismételték. Ezekben a napok-
ban jó volt magyarnak lenni!

A versenyek végeztével a következő gratu -
láló üzenetet küldtük a csapatnak: Folytattátok
a dicső hagyományokat… Kialudt az olimpiai
láng, fantasztikus magyar sikerrel – néhány
kisebb csalódás ellenére – szenzációs diadallal
fejeződtek be a londoni ötkarikás versenyek. A
csapat nyolc bajnoki címe, négy második és öt
harmadik helyezése, az éremtáblázaton elfog -
lalt kilencedik helyezése dicső hagyományaink
folytatását jelenti. A halványabb pekingi szerep -
lés után egyes körök ugyan azt állították, hogy
a három arany hűen tükrözi helyünket a sport
világában. Alaposan rácáfoltatok erre a kishitű -
ségre, bebizonyítottátok, hogy a legjobbak kö -
zé tartozunk. Marosi Ádám bronzérmes öttusá -
zónak a fogadalomtétel alkalmával hangozta-
tott ígéretét, miszerint megmutatjátok a világ-
nak, hogy mire képes a magyar virtus, valóra
váltottátok. Ahogyan mi annakidején, példán -
kat követve most Ti is mindent megtettek azért,
hogy a világ legnagyobb seregszemléjén ered-
ményesen képviseljétek hazánkat. A csapat a
lelátókon szurkoló magyarok hallatlan lelkes
biztatásától erőt merítve egységben, egymásért
is küzdött. Mindannyian érezhettétek, hogy egy
ország szeretete, bizalma kíséri szerepléseteket.  

A nevetekben is szeretnénk ismételten kö -
szönetet mondani azért az erkölcsi és anyagi
támogatásért, segítségért, amelyben az olimpia
előtt részesültetek, hiszen gondoktól mentesen

összpontosíthattatok a részvétel jogának meg -
szerzésére, majd a felkészülésre. Elismerésün -
ket szeretnénk kifejezni a csapat vezetésének,
edzőknek, sportorvosoknak, mindenkinek, aki -
nek része van a jó szereplésben.

Büszkék vagyunk Rátok. Eredményeitek
mellett a Fair Play szellemét követve, ellen-
feleiteket tisztelve az igazi bajnokok erényeivel
versenyeztetek. Példát mutattatok a jövő nem -
zedékének. Remélhetően egyre több fiatal lepi
el a sportpályákat, a mindennapos kötelező
iskolai testnevelés áldásos hatását élvezve kap
kedvet a rendszeres sportoláshoz.

Az olimpiai láz hetek múlva sem csökkent.
Országszerte ünnepeltek benneteket. Ezen a té -
ren sem okoztatok csalódást. A lehetőség sze -
rint minden meghívásnak eleget tettetek, szám-
talan élménybeszámolót tartottatok mindenütt
népszerűsítve az olimpiai mozgalmat, kedvet
csinálva a rendszeres sportolásra, ösztönözve a
fiatalokat az egészséges életmód követésére.
Kitüntetésekben részesültetek, nehéz volna fel-
sorolni hány bajnokot fogadtak díszpolgárrá
Budapest kerületeiben, és vidéki városokban.

A Hadtörténeti Múzeumban rendezett klub-
napunk nyitányaként megjelentek megtekint -
het ték a „Dobogósok Mundérban „ címmel ren-
dezett rendkívül értékes kiállítást. a két terem-
ben az olimpiai játékok során érmet szerzett 65
katona sportoló sikereinek állítottak emléket.
Az életrajzok mellett eredeti felvételek, va -
lamint a kiválóságok olyan különféle relikviái
emelik a kiállítás értékét, mint például a kard-
vívó Pézsa Tibor Tokióban nyert aranyérme. A
kiállítás amelynek szervezésében Gabika,
arany érmes társunk Varga János felesége fá -
radhatatlanul működött közre

A díszteremben Nébald György elnök köz vet -
len szavakkal, olimpiai szolidaritással kö szön -
tötte London megjelent bajnokait és ed zőiket.

Szilágyi Áron, Pars Krisztián, Kökény Roland
és Dombi Rudolf londoni élményeit elevenítette
fel a hosszabbra nyúlt beszélgetések során. Szi -
lágyi Áron és edzője Somlai Béla többek között
azt is elújságolta Schmitt Pálnak, klubunk jelen
volt tiszteletbeli elnökének, hogy a kardvívó
győzelem nyomán néhány hét leforgása alatt száz
fiatal kérte felvételét a Vasas szakosztályába.

2



Londonban Tarics Sándor a világ legidősebb
olimpiai bajnoka volt a magyar csapat leglelke-
sebb szurkolója. Némi csalódás érte, hogy a ví -
zi labda válogatott nem tudta megvédeni bajno-
ki címét, de ahogyan mondta, hiányzott a csa -
patból a korábbi lendület és ötletesség. Annak
azonban örült, hogy végül győzelemmel bú csúz -
tak, megszerezték az ötödik helyet. Hazatérve
köszönetet mondott Borkai Zsoltnak, a MOB
elnökének, hogy ismételten meghívást kapott a
versenyekre és jelen lehetett az olimpián. Itthon
ünnepelte 99. születésnapját, fogadta tisz telet -
beli elnökünk Schmitt Pál jókívánsá gait.
Visszautazása előtt Nébald György és Steinmetz
Barnabás is felkereste, tájékoztatták a klub
tevékenységéről, terveiről. Majd további jó
egészséget kívánva viszontlátással búcsúztak.

Az elmúlt esztendőben új lehetőség nyílt
meg előttünk a Magyar Csapat arany fokozatú
Támogatója a Hunguest Hotels Hungary szállo-
dalánc vendégszeretete jóvoltából. Amíg a ko -
rábbi években a jelentkező bajnokok számára
különböző szállodákban néhány éjszakás ven -
déglátást biztosítottak, addig 2012 januárjától
kez dve évente három alkalommal különböző
szál lodákban néhány éjszakára húsz-húsz szo -
bát ajánlottak csoportos pihenésre, regene rá ló -
dásra. Ennek megfelelően az előzetes jelent -
kezések alapján februárban az egri Flóra, április -
ban a tapolcai Pelion, majd novemberben a
hajdúszoboszlói Béke szállóban tölthettek el öt
éjszakát bajnoktársaink. A pihenés, regeneráló -
dás mellett fórumszerű eseményekre is ki hasz -
nálták az időt. Egerben ellátogattak a Kemény
Ferenc iskolába, Tapolcán a város fiataljaival
találkoztak, Hajdúszoboszlón pedig a város
kultúrházában kétszáz fiatal számára tartottak
sikeres élménybeszámolót. Küldetésünket tel -
je sítve népszerűsítettük a sportot, az olimpiai
mozgalmat, rendszeres sportolásra, az egész -
séges életmód követésére ösztönöztük a fiata -
lokat. A csoportos üdülés arra is lehetőséget
nyújtott, hogy a bajnokok közelebbről is meg -
ismerkedjenek, erősítsék barátságukat, szolida -
ritásukat. A lehetőség idei folytatásáról még
foly nak a tárgyalások

A Magyar Csapat fő támogatója, a Danubius
Hotels Group tulajdonában lévő Hélia szálló

gyógyászata, az uszoda és fitness terem tovább -
ra is fogadta az olimpiai bajnokokat. A 2012-es
évre kiadott bérletek március 31-éig érvénye -
sek. A további lehetőségekről még tárgyal a
MOB jelenlegi vezetése.

Ránkyné Németh Angéla szervező munká já nak
köszönhetően folytatódtak a színház lá to gatások.
Előzetes jelentkezés alapján két dara bot Egy sze -
relem három éjszakája (József Attila Színház)
és mert a Mamának így jó (Új színház)
tekinthették meg. 

Az évzáró klubnapot a Szeresd a Zuglót
egyesület meghívására ismét a Kolumbus utcai
Szent István zene gimnáziumban rendeztük meg.
A gimnázium többszörös díjnyertes zenekara
hangulatos koncertet adott tiszteletünkre. A
széksorokban több londoni olimpikon, köztük
az aranyérmes Dombi, Kökény kajak kettes két
versenyzője is helyet foglalt. Bizony őszintén
sajnáljuk, klubunk tagjai közül nem fogadták el
még többen meghívásunkat. Az elmúlt évben
két olimpia ér kezett jubileumához. Helsinki hat-
van, München pedig negyven éve volt a játékok
színhelye. Terveink között szerepelt a két
olimpia jubileumi találkozójának megszerve zé -
se az egykori résztvevők meghívásával.
Tervünket azonban támogató partnerek hiá nyá -
ban nem tudtuk megvalósítani. Szeretnénk
remélni, hogy ebben az évben több sikerrel
járunk, hiszen újabb lehetőség kínálkozik:
Szöulban, 1988. szep tember 17. és október 2.
között HUSZONÖT ÉVE rendezték a XXIV.
Nyári Játékokat, ahol a magyar csapat 11 baj -
noki címet, 6 második és 6 harmadik helyezést
szerezve kiválóan szerepelt. Volna tehát mire
emlékezni.

A MOB főtitkári tisztségében az évzáró
közgyűlés előtt változás történt. Molnár Zoltánt
az elnökség Borkai Zsolt elnök javaslatára vissza -
hívta és az eddigi sportigazgatót, Szabó Bence
kétszeres olimpiai bajnokot bízta meg a fő tit -
kári teendők ellátásával. Sportigazgatónak pe dig
január 1-jétől Fábián László öttusázó aranyér -
mest, klubunk alelnökét nevezték ki. Meg tisz -
telő megbízatásához ezúton is gratulálunk –
mun kájához sok sikert kívánunk. 

Az állami sportvezetésben is változás történt.
Simicskó Istvánt nevezték ki a sportállam titkár -
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ság vezetőjévé. Klubunk munkájáról, tevé keny -
ségéről elnökünk Nébald György tájékoztatta a
hivatalba lépett államtitkárt. Majd a beszél-
getés során az aranyérmes paralimpikon
Szekeres Pál sportért felelős helyettes állam -
titkár és dr. Cserháti Péter az egészségügyért
felelős helyettes államtitkár jelenlétében se gít -
séget kért az idős sportemberek, olimpiai baj -
nokok és olimpikonok megfelelő egészségügyi
ellátásának biztosítására. Az államtitkár se gít -
séget ígért ahhoz, hogy az idős sportemberek is
bekerüljenek az úgy nevezett „Call rendszer -
be”. Ezt a jól bevált rendszert a London előtt az
olimpiára készülő versenyzők megfelelő orvosi
ellátásának érdekében kezd ték alkalmazni. A
Sportkórházban 24 órás ügye letet tartottak, s a
jelentkező versenyzőket a panaszaik orvoslásá -
ra alkalmas helyre irányították. Az OSEI
mellett az ország különböző vidékein található
tíz intézmény azután VIP ellátásban részesítette
az olimpikonokat. A végleges megoldáshoz ter-
mészetesen további tárgyalásokra van szükség.
Addig az eddi giek hez hasonlóan a Mező Ferenc
sportbizottsággal együttműködve igyekezünk
segíteni a megbe tegedett, kórházi ápolásra
szoruló bajnoktársainknak, ahogyan ezt Felkaí
László vízilabdázó esetében is megtettük.

Az államtitkár azt is felajánlotta, hogy
klubunk részére önálló helyiséget biztosítanak
a HOLD utcai székházban.

A nyugdíjas érmesek hagyományos kará csony
előtti találkozóján Nébald György köszöntötte
az elmúlt évben kerek születésnapjukhoz ér -
kezett bajnoktársainkat és emlék plakettet nyúj-
tott át az ünnepelteknek: 
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 (párbajtőrívó, 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)
Képviselőink jelen voltak olimpiai iskolák

rendezvényein, több koszorúzási ünnepségen,
többek között, midőn a 100 éve, 1912-ben szü -
letett háromszoros olimpiai bajnok Berczelly
Tiborra és a hatszoros olimpiai bajnok Kovács
Pálra emlékeztünk.

Az év utolsó napjaiban Gyurta Dániel
nemes, az olimpiai szolidaritástól vezérelt cse-
lekedetének híre járta be a sportvilágot, amelyet
Nemzetközi Fair Play díjjal ismernek el. Az
olimpiai bajnok ugyanis Londonban tett ígé -
retét megvalósítva a emlékérmet nyújtott át a
felkészülés során váratlanul elhunyt, egyik
korábbi nagy ellenfele a norvég Alexander
Dole Oen családjának. Négyezer ember ünne -
pelte Hamarban.

Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy a kará -
csony előtti jótékonysági akciókból, melynek
célja az arra rászorulók elsősorban fiatalok
megsegítése volt az olimpikonok becsülettel,
példamutatóan vették ki részüket. Így például
Kovács István olimpiai és világbajnok ökölvívó
az Ökumenikus Segélyszervezet Jószolgálati
nagyköveteként fáradhatatlanul segített.

A beszámoló teljességéhez tartozik, hogy
valamennyiünk nevében őszinte köszönetet
mondjunk azoknak, akik klubunk tevékeny -
ségéhez anyagi és természetbeni támogatással
hozzájárultak: Ybl Tervező Iroda (Takács
Tibor), Kalotherm ZRT. (Szabó Lajos), Penta
Kft. (Nagy Gábor).
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