
A 2013 márciusában tartott közgyűlés óta

nyolc bajnoktársunkat vesztettük el:  

Ágoston Judit tőrvívó 76 évesen hunyt el,

bajnoksága időpontja (1964), 

Temes Judit úszó 83 (1952),

Gyarmati Dezső vízilabdázó, a Nemzet

Sportolója, 86 (1952, 1956, 1964),

Nagy Imre öttusázó 80 (1960)

Gyarmati Olga atléta 89 (1948), 

Török Gyula ökölvívó 84 (1960),

Novák Dezső labdarúgó 75 (1964, 1968) 

Felkai László vízilabdázó 73 (1964), 

így már sajnos 131 aranyérmes neve szerepel

a Farkasréti temetőbeli emlékfalon.

A 168 magyar olimpiai bajnokságban ér de -

kelt 295 kiváló sportember közül már csak 164

van életben.

A legutóbbi közgyűlésen Dr. Bodnár
Andrást, a Mező bizottság vezetőjét az elnök-

ség tagjai közé választották. Az elnökség ennek

megfelelően: Nébald György elnök, Fábián
László alelnök, Ambrus Miklós Bodnár András,
Ihász Kálmán, Konrád János, Steinmetz Barna -
bás, Szabó József, Varga János, meghívott:

Dömötör Zoltán titkár, Vad Dezső folytatta

mun káját. Az év folyamán Ránkyné Németh
Angéla egészségi állapota miatt lemondott

elnökségi tagságáról. Az elnökség Kovács
Istvánt kérte fel az elnök ségben való közre -

működésre, a felkérést a közgyűlésnek meg

kell erősíteni. Az elnökség az időszerű felada-

tok megbeszélése érdekében rendszeresen

ülésezett. 

Az eseménydús esztendő történései közül

kiemelkedett Balczó András 75. születésnapjá-

nak megünneplése, valamint a sikeres szöuli

olimpia 25 éves jubileuma alkalmából szerve -

zett emlékezés, amelyre valamennyi egykori

résztvevő meghívást kapott és közel három-

százan voltak jelen a RAM Kolosszeumban ren -

 dezett összejövetelen. Ezt követve a klub alel-

nöke, Fábián László a Dohány utcai Champs

clubban baráti is találkozót szervezett, amelyen

a meghívások alapján főleg a fiatalabb baj -

nokok vettek részt.

Tommy Vig világhírű vibrafon művész

„aranyszimfóniák” címmel adott koncertet a

Duna Palotában a londoni magyar aranyérme-

sek tiszteletére. A klubnapok közül az az él -

ménybeszámoló volt a legsikeresebb, amelyet a

hazai birkózó VB-n egyedüli magyar arany -

érmese, az első magyar női birkózó világbaj -

nok Sastin Mariann tartott.

A klub alapvető célkitűzése változatlan.

Erősíteni a szolidarítást, az egykori sikeres

sportemberek összetartozását. S ösztönözni a

fiatalokat a mozgásra, rendszeres sportolásra,

az egészséges életmód követésére.

A Hélia szálló gyógyászata továbbra is díj-

mentesen fogadta a bajnokokat. A Magyar

Csapat arany fokozatú támogatója a Hunguest

Hotels Hungary jóvoltából csoportos üdülésre

is lehetőség nyílt. Tavasszal Tapolcán a Pelion,

ősszel Szegeden a Forrás szállóban tölthettek el

öt éjszakát a jelentkezett aranyérmesek.   

A klub együttműködési megállapodást kötött

a Fővárosi Diáksport Szövetséggel. Ennek

alap ján Nébald György díjakat adott át a Kő -

bányai Diákolimpia helyezettjeinek. Gelei
József és Ihász Kálmán a Szent-Györgyi iskola

osztályok közötti labdarugó bajnokság győz -

teseit köszöntötte. A célkitűzésnek megfelelően

több iskolában, sőt óvodában is jártak a baj no -

kok a sport népszerűsítése érdekében. 

Továbbá egyéni meghívásoknak eleget téve

különböző hagyományőrző eseményeken, olim -

piai napokon, olimpiai körök összejövetelein

vettek részt. 

Az utódok folytatták kiváló szereplésüket, a

londoni bajnokok közül Gyurta Dániel és

Kozák Danuta ismételt, s további hat világbaj -

nokságot nyertek a magyar sportolók megőríz -

ve helyünket a világ élmezőnyében. A jövő is

bíztató, a kormányzat stratégiai ágazatnak te -

kinti a sportot, s ennek megfelelő támogatást

biztosít. Tizenhat kiemelt sportág jelentős

Az elnökség beszámolója 

az Olimpiai bajnokok Klubja közgyűlésére
2014. április



támogatásban részesült, s megkezdődött az

infrastruktúra jelentős fejlesztése.

Az aranyérmesek csoportosan vettek részt a

nagy hazai világversenyeken, a judo EB-n,

valamint a vívó és birkózó VB-n.

Az érmesek hagyományos karácsony előtti

találkozóján Nébald György köszöntötte a

2013-ban kerek születésnapjukhoz érkezett

aranyérmeseket és az itthon élőknek emlék-

plakettet nyújtott át.

Bajnoktársunk Szabó Bence a MOB fő titkára,

Kemény Dénes vízilabda szövetség el nökével

együtt, szeptember 23-án San Francisco-i ottho -

nában köszöntötte a világ legidősebb élő

olimpiai bajnokát Tarics Sándor vízilabdázót,

századik születésnapja alkalmából.  

Emlékplakettet vettek át:

80 éves: Ambrus Miklós vízilabdázó (1964)

75 éves: Balczó András (1960,1968,1972)

70 éves: Dunai Antal labdarugó (19658,

Fenyvesi Csaba vívó (1968, 1972),

Szücs Lajos labdarugó (1968), 

60 éves: Foltán László kenus (1980), Kocsis

Ferenc birkózó (1980), 

Az olimpiai bajnokok díját, Mihály Gábor
Munkácsi díjas szobrász alkotását Vad Dezső -
nek, a klub titkárának ítélték oda.

Gyarmati Dezső elhunyta után Kárpáti
György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabda

játékost választották a Nemzet Sportolói közé,

Darnyi Tamás Prima Primissima, díjat kapott,

Egerszegi Krisztinának pedig Áder János
Köztársasági elnök nyújtotta át a Szent István

rendet. 

Végül szeretnénk valamennyiünk nevében

őszinte köszönetünket tolmácsolni azoknak,

akik klubunk tevékenységéhez anyagi és ter-

mészetbeni támogatással hozzájárultak: Ybl

Tervezö Iroda (Takács Tikor), Kalotherm ZRT

(Szabó Lajos) Penta Kft (Nagy Gábor)


