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Dr. Tuider-Temes Judit 
1930. október 10-én szüle-
tett Sopronban, itt kezdett 
el úszni. Késõbb szüleivel a 
fõvárosba költözött és a BKV 
Elõre elõdjében – BSZKRT, 
Budapest Elõre, Budapest 
Haladás – folytatta pályafutá-
sát. Rajki Béla irányításával a 
világ legjobb gyorsúszónõje 
lett, háton, sõt pillangóban 
is az élmezõnyhöz tartozott. 
Tizenhétszeres magyar baj-
nok, 21 országos csúcs és 
három világrekord fûzõdik 
nevéhez. Három olimpián vett 
részt: Londonban, 1948-ban 
még „csak” a középdöntõig 
jutott, de Helsinkibe már 
esélyesként utazott, végül 
harmadik lett. (Az aranyat 
Szõke Katalin nyerte.) Aztán 
– a világcsúccsal aranyér-
mes 4x100 méteres gyorsvál-
tó tagjaként – olimpiai baj-
nok lett. Két évvel késõbb 
ugyancsak a váltóval Európa-

bajnok, 100 méter gyorson 
pedig – Szõke Katalin mögött 
– ezüstérmes lett. Részt vett 
az 1956-os melbourne-i olim-
pián is. Versenyzõi pályafu-
tása idején kiváló eredmény-
nyel szerezte meg az orvosi 
diplomát. A Korányi kórház 
osztályvezetõ fõorvosaként 
vonult nyugalomba. Ezt 
követõen elvégezte a jogi egye-
temet. Széles körû tevékeny-
ségére jellemzõ, hogy tagja 
volt a Magyar Úszószövetség 
elnökségének, az Európai 
Úszó Ligában tevékenykedett, 
valamint aktív tagja volt a 
Magyar Olimpiai Bizottságnak 
is. 

– Nem ért váratlanul a kitün-
tetés, hiszen már december 
elején ki kellett töltenem egy 
kérdõívet ezzel kapcsolatban. 
Így már ekkor tudomást szerez-
tem arról, hogy felterjesztettek 
– mondta el kitüntetése után 
az olimpiai bajnoknõ. – Aztán 

kaptam egy levelet, amely-
ben arra kértek, hogy jelez-
zem: egyáltalán elfogadnám-e 
az elismerést? Természetesen 
igent mondtam.

Az átadásra március 11-én 
az önkormányzati minisztéri-
umban került sor. 

– Az utóbbi idõben nem fog-
lalkozom sem a sporttal, sem a 
politikával, mert csak felidege-
sít. Mostanában inkább a tör-
ténelembe ástam bele magam: 
az ókori Egyiptomról írok egy 
könyvet, amit remélhetõleg 
rövidesen befe jezek. 
Ezenkívül a jövõ hónapban 
kezdek neki a Nemzetközi 
Úszószövetség új szabályzatá-
nak a lefordításához. 

Bár az utóbbi idõben nem 
volt mindig minden rendben 
az egészségi állapotával, ha 
teheti, még mostanában is 
gyakran eljár vadászni, ami 
jelzi: remek fizikai kondíció-
ban van. � Karádi�Zoltán

A bajnoknõ 80 évesen vadászik, és könyvet ír Egyiptomról

Kitüntették Temes Juditot
Az úszósportban végzett kiemelkedõ tevékenységéért, három olimpián elért ered-
ményei és életútja elismeréseképpen Sólyom László köztársasági elnök a Magyar 
Köztársasági Érdemrend polgári tagozatú tisztikeresztjét adományozta az idén 
nyolcvanéves dr. Temes Juditnak.

Temes Judit még az 1956-os melbourne-i olimpián is részt vett
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- Mondhatjuk-e, hogy Pécsett 
volt a változás az elsõ jele?

- Pécs minden szempont-
ból egyik meghatározó városa 
Magyarországnak, és a májusi 
polgármester-választás után kide-
rült, az egyik fordítóköve lett a vál-
tozásnak. Ugyan a januári fellépés 

után leginkább csak a hírekbõl 
tájékozódom, mi és hogyan tör-
ténik a városban, de azt látom, 
egyre gyorsulnak az események. 
Kiderültek olyan dolgok - gondo-
lok itt a Vízmû körüli események-
re, a Tubes megvédésére - ame-
lyek reményt adhatnak. A meg-

változott vezetés dinamizmust, 
lendületet adott Pécsnek, amire 
óriási szükség volt az utóbbi évek 
káosza után. Sajnos kissé késõn 
sikerült átvenni az EKF-szerve-
zést, de a tettek, a lelkesedés mind 
azt bizonyítja, szükség volt a vál-
tozásra. Egyértelmûen új szelek 
fújnak Pécsett, és reményeim sze-
rint hamarosan az országban is.

- Mennyire követi figyelemmel, 
mennyire lesz részese az EKF-
programoknak?

- A jelenlegi állás szerint két fel-
lépésem lesz idén Pécsen, de ami 
sokkal fontosabb, hogy Európa 
Kulturális Fõvárosaként Pécs sok-
kal intenzívebben, aktívabban lesz 
benne az európai tudatban, ez 
hatalmas kitörési lehetõség a város 
számára. Ehhez kell egy ezzel jól 
sáfárkodó vezetés, ami most meg-
van. Nagyon bízom benne, hogy 
Pécs jó példa az ország számára, 
és ezen felbuzdulva hamarosan 
az ország is jó irányba fordul. Én 
a magam eszközeivel, dalaimmal 
igyekszem ezért tenni, rettentõ 
fontos, hogy amikor kell, akkor 
mindenki hozzátegye a magáét.

 Móczán�Zoltán

Májusban volt az elsõ jel a változásra
Amikor az Európa Kulturális Fõvárosa megnyitóján Pécs ismert sportolóiból, 
mûvészeibõl alakult alkalmi kórus elénekelte a „Várj, míg felkel majd a nap” címû 
Demjén-Lerch szerzeményt, sokan többet hallottak ki a dalból, mint már annyiszor 
az elmúlt évek során. Demjén Ferenc Pécs mellett él, vele beszélgettünk, lehet-e 
alapja az „áthallásnak”?


