
Faragó Tamás 60 éves 
 

            
 
 
 
Augusztus 5-én ünnepelte 60-dik születésnapját Faragó Tamás, olimpiai bajnok 
vízilabdázó. A BVSC és a Vasas korábbi kitűnő játékosa volt, a válogatottal 
világ- és Európa-bajnoki címet szerzett, de ami még ennél is fontosabb, hogy 
1972-es müncheni olimpián ezüstérmet, Montrealban 76-ban aranyérmet, míg 1980-
ban a moszkvai olimpián bronzérmet nyert. Kétszeres BEK-győztes, 9-szeres 
magyar bajnok, aki Olaszországban is profiskodott.  
 
Az aktív sportolástól 1989-ben vonult vissza. 1993-ban az Úszó Hírességek 
Csarnoka tagjává választották. 1983-ban megalapította az év ifjúsági 
vízilabdázója trófeát. 2000-ben pedig beválasztották az évszázad magyar 
vízilabda-válogatottjába. 
 
1980-ban a budapesti egyetemen állatorvosi oklevelet, majd a Testnevelési 
Főiskolán vízilabda-edzői oklevelet szerzett. A magyar női vízilabda 
válogatott szövetségi kapitányaként világ- és Európa-bajnok lett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szarka Zoltán 70 éves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Augusztus 12-én töltötte be 70-dik életévét a Haladás legendája, Szarka 
Zoltán, aki kapusként és edzőként is példaértékű munkát végzett. 1964-ben az 
olimpiai keret tagja volt, majd 68-ban, Mexikóvárosban a magyar labdarúgó 
olimpiai válogatottal aranyérmes lett. A bolgárok elleni 4-1-re megnyert 
döntőben Szarka védett. Ő a Haladás egyetlen olimpiai bajnoka.  
A zöld-fehér klubban 19 éven keresztül játszott. Vass Megye Örökös bajnokává 
választották 1994-ben. Az NB1-ben utoljára 1979-ben védett. Összesen 245 
mérkőzésen őrizte a Haladás kapuját. 51 évesen fejezte be az aktív sportot. 
 
 
Dr. Kamuti Jenő 75 éves 
 

                
 
Pontosan a mai nap folyamán ünnepli 75. születésnapját Dr. Kamuti Jenő 
kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőrvívó.  
Tőrvívásban és párbajtőrvívásban egyaránt versenyzett, 1957-től 1976-ig 
mindkét fegyvernemben, összesen százhatvanszor szerepelt a magyar 
válogatottban.  
 
1960 és 1976 között öt olimpián vett részt. Egyéni tőrvívásban elért két 
ezüstérme mellett még négy alkalommal ért el pontszerző helyezést. 
Mexikóvárosban és Münchenben szerzett ezüstérmet. Emellett ötszörös 
Universiade-győztes. 
 



 
Visszavonulása után, 1977-ben megkapta az UNESCO Fair Play-díját.  
2012-ben beválasztották Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe. 
 
1963-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomát szerzett. 1967-
ben sebész szakorvosi vizsgát tett. A Semmelweis Kórház orvosa, majd a MÁV 
Kórház és Rendelőintézet osztályvezető sebész főorvosa, 1996-től 2001-ig 
kórházigazgató főorvosa volt. 
 
1989 és 1998 között a Magyar Vívó Szövetség elnöke és a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnökségének tagja, a Nemzetközi Vívó Szövetség főtitkára, majd 
elnöke 1996-tól a FIE Orvosi Bizottságának elnöke.  
1996-tól az Európai Vívó Szövetség elnöke is volt. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság Orvosi Bizottságának tagja.  
2005-2008-ig a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára. 
2000 óta irányítja az 1963-ban létrehozott Nemzetközi Fair Play Bizottságot. 
Idén újraválasztották.  
 
 
Kausz István 80 éves 
 

 
 
Augusztus 18-án ünnepelte 80. születésnapját Kausz István olimpiai és 
világbajnok párbajtőrvívó, az orvostudományok kandidátusa 
 
Háromtusázó próbaversenyen kapott kedvet a rendszeres sportoláshoz, majd 
öttusázóként folytatta és különösen a téli versenyeken jeleskedett. Már elmúlt 
húsz éves,amikor végleg a párbajtőrvíváshoz pártolt. 



 
 
A Vasas és a Budapesti Haladás párbajtőrvívója és öttusázója volt, majd 1957-
től az OSC párbajtőrvívója. 1957-től 1965-ig 8 évig szerepelt a magyar 
párbajtőr-válogatottban.  
 
Első magyar bajnoki címét 1957-ben nyerte, s  a következő évben   már tagja 
volt a világbajnoki ezüstérmes válogatottnak. 
 
1959-ben tagja volt a fegyvernem első magyar világbajnoki aranyérmét nyerte a 
párbajtőrcsapattal. Legjobb egyéni eredményét 1962-ben érte el, amikor a 
Buenos Aires-i világbajnokságon aranyérmet nyert. 
 
Részt vett az 1960. évi római és az 1964. évi tokiói olimpián. 1964-ben a 
Bárány Árpád, Gábor Tamás, Kausz István, Kulcsár Győző, Nemere Zoltán 
összeállítású magyar párbajtőrcsapat tagjaként olimpiai bajnoki címet 
szerzett. 
 
Közben több alkalommal sikerrel, érmes helyezésekkel  szerepelt az Universiade 
versenyein.  
 
Az aktív sportolástól 1970-ben vonult vissza. 
 
Édesapja hívatását követve sportolói  pályafutása idején 1957-ben a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomát szerzett. 
A Szent Rókus kórházban kezdte sebészi tevékenységét,majd másfél évtizeden át 
igazgató helyettese volt a Kistarcsán megnyílt új kórháznak. A Szent Rókus 
kórházba visszatérve vezető  sebész főorvosként, igazgató helyettesként,  az 
orvostudományok kandidátusi címet elnyerve vonult nyugalomba.   
 
Versenyzői pályafutása befejezése után sportorvosként  a KSI  Széchy Tamás 
vezette úszó szakosztályt, majd  a  válogatott keretet segítette. 
Orvosként az 1988-as szöuli olimpiától egészen az idei londoni játékokig 
minden egyes alkalommal részt vett. 
London után Gyurta Dániel aranyával, nyolcvanadik életévét betöltve vonult 
vissza.      


