2010. évi „Fıváros Sportjáért” Aranygyőrő kitüntetések
A hetedik "Fıváros Sportjáért" aranygyőrő elismerések átadására 2010. december 16-án került sor.

(A képen balról: Danada Judit, Jeszenszky Rózsa, Farkas Ferenc, Dr. Mérey Ildikó, Szántó Györgyné Dr. Domonkos
Anna, Dr. Varga Miklós, Zurbó Sándor)

Diáksport kategória:
DR. FEHÉR GYÖRGYNÉ DR. MÉREY ILDIKÓ
Mezıtúron született 1945. május 2-án.
Dr. Mérey Ildikó testnevelı tanári diplomáját 1970-ben
szerezte meg a Magyar Testnevelési Fıiskolán.
1969-tıl foglalkozik a kézilabdázók kiválasztásával,
beválásával kapcsolatos kérdésekkel. Kézilabda szakedzıi
diplomáját 1976-ban kapta meg.
1981-ben egyetemi doktori címet szerzett testnevelés
tudományból.
1975-tıl a Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskolán (Budapesti
Mőszaki Fıiskolán), ill. jogutódján, az Óbudai Egyetemen
dolgozik
testnevelı
tanárként,
1995-tıl
docensi
besorolásban.
1990-tıl 2005-ig a BEFS alelnökeként kialakította,
szervezte és gondozta a Budapesti Területi EgyetemiFıiskolai Universitas sportversenyeket 15 sportágban az
amatır szinten versengı hallgatók és oktatók számára.
2004. január 1-tıl a Testnevelési és Sport Intézet igazgatója.
1997-tıl szakmai vezetıje és szervezıje a „Mozdulj Magyarország” elnevezéső országos
mozgásprogramnak, melyet minden évben sikeres döntıvel zárt.
Publikációinak száma meghaladja a százat. Harminc jelentısebb szakmai módszertani
szakanyag és könyv szerzıje.
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Szabadidısport kategória:
FARKAS FERENC
Budapesten született 1952. április 4-én.
Sportszervezı, menedzser, rekreációs sportszakember.
A Fıvárosi Közgyőlés által létrehozott Sportbizottságban
szakértı.
Az Erzsébetvárosi Sportegyesület és a Budapesti
Szabadidısport Szövetség alapító tagja.
A Magyar Bocsa Szövetség, majd a Magyar Golyósport
Szövetség elnökeként a Magyarországon rendezett Bocsa EB
Szervezı Bizottságának vezetıje volt.
Budapest
Fıváros
VII.
kerületének
önkormányzati
Sportcsoportjának 1992 óta vezetıje.
Az országos, valamint az olimpiai rangsorban 3. helyen
szereplı 120 éves MTK ügyvezetı elnöke, ahol 15
versenyszakosztály tevékenységét irányítja.
Diáksport versenyrendszer mőködtetése, szabadidısport
versenysorozat
kialakítása,
valamint
gyermektáborok
szervezése főzıdik nevéhez.

Sportigazgatási kategória:
JESZENSZKY RÓZSA
1965 . szeptember 8-án született Budapesten. A Tanítóképzı
Fıiskola Óvónıi szaka után elvégezte az Óvodamenedzseri
Fıiskolát, majd a TFTI-n Sportszervezı,-menedzser szakot.
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
karán Sportszervezıi végzettséget szerzett.
Iskolás évei alatt kosárlabdázott, majd verseny táncolni
kezdett a Pataky Táncklubban.
Elıbb gyermek aerobik, majd aerobik oktatói végzettséget
szerzett TFTI-n.
1998 óta indult a Fantázia-, majd a Dinamik gyermek aerobik
versenyeken csapataival, ahol nagyon szép eredményeket
értek el 2002 óta a Soroksári Torna Egyesület szineiben.
2008 óta a Magyar Torna Szövetség Aerobik versenyein
indulnak
Több száz gyermek köszönheti neki a sport szeretetét, akikkel
a mozgás örömét megismertette és továbbra is ismerteti,
hiszen jelenleg is aktív edzıként dolgozik.
1999. decembere óta Budapest XXIII. kerület sportszervezıje.
Tevékenységének köszönhetıen az akkor alakuló kerület szabadidı és diáksport élete
példaértékő vált. Számos kiemelkedı verseny megszervezését kezdeményezte és irányította.
Soroksár sportéletét sok új szakmai ötlettel, sportolási
lehetıség meghonosításával
gazdagította.
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Sportegyesület kategória:
DR. VARGA MIKLÓS
Budapesten született 1939. augusztus 15-én.
Középiskolai tanulmányait a budapesti Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban végezte, amelyet kitőnı eredményő
érettségivel fejezett be.
Felsıfokú tanulmányait az ELTE TTK kémia-fizika szakán
folytatta. Ennek befejezését követıen 1964-tıl tanársegédként
az ELTE TTK általános szervetlen kémia tanszékére került,
ahol 1997-ig dolgozott. Itt készítette és védte meg 1968-ban
doktori disszertációját.
Tanulmányai alatt két, atlétika és sakk sportágban versenyzett.
Mindkét sportágban I. osztályú szintet ért el.
1961 óta a BEAC elnökségének tagja, majd 1979-tıl
ügyvezetı elnöke 2009-ig, végleges nyugdíjba vonulásáig.
1994 és 2002 között a MEFS elnökségi tagja, az SBSZ
alapítóinak egyike.
Mőködése alatt a BEAC az egyik legeredményesebb
sportklub volt. Az egyesület atlétái, nıi kosarasai, sakkozói,
közvetlen az élvonalban szerepeltek. E mellett a BEAC rendkívül nagy gondot fordított az
utánpótlás-nevelésére is. Innen került ki többek között Gyırffy Dóra magasugró, aki ma is az
ugrott 2 méterrel csúcstartó, Balogh Judit nemzetközileg is elismert válogatott kosárlabdázó
volt, Vári Edit a sokszoros magyar gátfutó bajnok.
Dr. Varga Miklós ma is több sportra szervezıdött civil szervezetbe tölt be aktív társadalmi
tisztséget (MEFS tanácsadó testület, SBSZ, BEAC elnöki tanácsadó).
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Szövetségi kategória:
SZÁNTÓ GYÖRGYNÉ DR. DOMONKOS ANNA
Budapesten született, 1941. június 12-én
Történészként diplomázott 1964-ben az ELTE-n, 1970-ben
egyetemi doktori, 1979-ben a történelemtudományok
kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Fıfoglalkozásai
(tanársegéd, adjunktus, docens, fıelıadó, fıszerkesztı)
mellett társadalmi munkában, késıbb fıállásban dolgozott a
hazai sportélet különbözı területein.
Evezıs sportolóként legjobb eredményei: három Európabajnoki bronzérem(1963, 1964, 1965), két alkalommal (1964.,
1965.) az év evezıse volt.
1989-1990.: az Országos Sport Hivatal elnökhelyettese, 19901991.: a Nemzeti Sport sportújságírója 1991-1997.: a Magyar
Evezıs Szövetség fıtitkára volt. Fıtitkársága idején az
alaptevékenységen túl a sportág életében három rendkívüli
esemény megszervezését irányította: 1993. FISA (Nemzetközi
Evezıs Szövetség) Rendkívüli Kongresszusa Budapesten;
1993. a MESZ fennállása 100. évfordulójának ünnepi rendezvényei; 1996 Evezıs Veterán
Világbajnokság Velencén.
Munkáját 1996-ban a Magyar Köztársasági Sportdíjjal ismerték el.
A sportban végzett legjelentısebb társadalmi tevékenységei:
1970-1972. és 1983-1989. a VM Csemege SK. Evezıs Szakosztály vezetıje, amelynek a
bázisvállalat által történt megszüntetése (1989.) után sporttársaival megalapította az
önfinanszírozó módon mőködı Danubius Evezıs Klubot. Ez a klub 1991-ben egyesült az
1949-ben betiltott és 1991-ben újraalakult gr. Széchenyi István által alapított Nemzeti Hajós
Egylettel. Domonkos Anna a Danubius Nemzeti Hajós Egylet alelnökeként rengeteg
társadalmi munkát, erıt, energiát fektetett a margitszigeti evezıs sport fennmaradásáért
folytatott küzdelembe. 2004-ben az EYES 2004. EU-s pályázaton nyertes projekt szervezıje,
irányítója volt. Azóta az értelmileg sérült gyerekek és dolgozó felnıttek evezésoktatását is
szervezi.
1997-2001. között a MESZ elnökségének tagja volt.
1997. óta a Budapesti Evezıs Szövetség ügyvezetı alelnökeként végzi a Szövetség teljes
menedzselését, adminisztrációját, a fıvárosi evezıs rendezvények és versenyek szervezését.
2005-tıl a MESZ Hagyományırzı Bizottságában is tevékenykedik.

