
A legutóbbi Közgyűlés óta elhunyt sporttársaink: 

Bejó József - a szenior atlétikai közösség köztisztelet övezte, elismert tagja, aki fiatal éveiben 

Miskolcon, majd Győrben a futószakág élvonalbeli képviselője volt. Szenior atlétaként 

számtalan hazai és nemzetközi esemény sikeres résztvevőjeként versenyzett. 

Makó Ernő – többszörös magyar bajnok és válogatott, 540 cm-es egyéni legjobbat elért 

rúdugró, aki a nyolcvanas évek elején négy alkalommal javította meg az országos csúcsot. 

Magasszintű aktív pályafutása után, rendszeres résztvevőként jelentős sikereket ért el a hazai 

és nemzetközi szenior versenyeken is. 

Simon Balla István - korának kiemelkedő eredményességű, 33 alkalommal magyar 

válogatott és sokszoros országos bajnok atlétája, akinek 1986-ban elért 49,62 mp- es 400 gátas 

országos csúcsa kilenc évig megdönthetetlen volt. Aktív pályafutása után sikeres és 

eredményes atlétaedzőként tanítványai számtalan magyar bajnoki címet nyertek, világverseny 

helyezettek, sokszoros válogatottak voltak. Öt éven át vezetője volt a magyar atléta válogatott 

sprinter szakágának. Erőnléti edzőként kimagasló sikereket ért el a magyar labdarúgás 

élvonalában is. 

Prof. Dr Szécsényi József  - az ötvenes-hatvanas évek kiemelkedő eredményességű 

diszkoszvetője. EB bronzérem, Universiade győzelem, olimpia negyedik és ötödik helyezés, 

kilenc magyar bajnoki cím, ötven válogatottság, nyolc csúcsjavítás – köztük 60,66 méterrel az 

első magyar hatvan méter feletti dobás – fűződik egyedülálló pályafutásához. 

A TF Atlétika Tanszékének egyetemi tanára, tanszékvezetője; a pszichológiai tudományok 

doktora.  Egyetemi tanári munkája során – amelyet Professor Emeritus címmel ismertek el -  

generációkat oktatott a testi nevelés, az atlétika szakszerű és hatékony művelésére. Nevéhez 

eredményes edzői tevékenység is fűződik, hosszú ideig irányította a válogatott keret és több 

élvonalbeli diszkoszvető felkészülését. 

 

Ziegner Károly – a hazai atlétikai élet hátországának önzetlen szervezője, versenybíró -  aki 

az elmúlt évtizedekben szakosztályi és szövetségi szinten eredményesen járult hozzá a sportág 

meghatározó színtereinek működéséhez. 

Takács József – élvonalbeli magasugróként az utánpótlás válogatottban képviselte a nemzeti 

színeket. Versenyzői pályafutása után korosztályos bajnokok, válogatottak edzőjeként, 

Szombathelyen városi sportvezetőként tevékenykedett a sportág eredményességéért. 

 

Tatár István - a nyolcvanas évek olimpiai-, VB és EB döntős rövidtávfutója. Egyéni 

eredményei mellett a 4x100 méteres váltó tagjaként számos nagy siker részese volt: 

kiemelkedő a társaival együtt elért olimpia nyolcadik helyezése Szöulban; a római 

Világbajnokság-, az athéni és stuttgarti Európa-bajnokság hatodik helyezése. 

A napjainkban is két versenyszámban országos csúcstartó sokszoros magyar bajnok és 

válogatott atléta aktív évei után klubjában, a BHSE-ben a közelmúltig szakosztályvezetőként 

segítette, irányította a sportágat. 

 

Tiba János - a nyolcvanas évek második felében a korosztályos bajnokságok és válogatott 

viadalok megbízható eredményességű távolugrója, aki versenyzői pályafutása után 

nemzetközi hírű építészként több kiemelkedő értékű középület tervezését vezette. 

 


