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Életének 69. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Szűcs Rita, a Magyar Sportorvos 

Társaság adminisztrátora, lelke, mindentudója, mondhatjuk azt is hogy mindenese. 

Szűcs Rita halálával lezárult egy korszak Társaságunk életében.  

Több, mint húsz éven át Rita intézett szó szerint minden adminisztratív ügyet, a kötelezőtől az 

önként vállaltig. Tökéletesen precízen és mind ehhez készségesen, mosolygósan. Hívhattuk 

ünnepnap, hétvégén, késő este, ha éppen akkor szerettük volna megtudni, vajon ki kapott 

utoljára Dalmady emlékérmet, vagy befizette -e a tagdíjat valaki.  

Nemcsak az adminisztrációt vezette precízen, kiváló írói vénával és szervezői készséggel 

áldotta meg a sors.  

A Sportegészségüggyel 1998-ban került kapcsolatba, amikor is az Országos 

Sportegészségügyi Intézet (OSEI) Sportegészségügyi Szervezési és Módszertani Osztályán 

(SESZMO) kezdett dolgozni titkárnőként. Kivételes személyisége, készséges hozzáállása az 

akkoriban több, mint 160 területi rendelő munkatársai számára is közkedveltté tette, a fejében 

volt a rendelők minden adata, a kollégák név szerint, de még a rendelési óraszámok is. A 

válogatott kereteknél dolgozó keretorvosok esetében is ugyanez mondható el. 

A tanfolyamok, kurzusok, később a mai napig a sportorvos konferenciák szervezésében is 

elévülhetetlen érdemeket szerzett. A 2002-ben Budapesten rendezett FIMS Világkongresszus 

zökkenőmentes lebonyolításában, a mintegy 2000 email elküldésétől a VIP vendégekről való 

gondoskodásig mindenben lehetett rá számítani. 

 A Sydney Olimpia előkészületei során a kiszállítandó gyógyszerek és táplálék-kiegészítők 

listáját a hatóanyagok felsorolásával éppoly lelkesen és hibátlanul írta össze akár éjjel is, mint 

ahogy intézte a kiutazó egészségügyi csapat legváltozatosabb ügyes-bajos dolgait. 



Erről az időszakról-írói tehetségét bizonyítandó- „Tölcsérhálós pók, avagy a Sydney-i 

Olimpiai előkészületek a titkárnő szemével”-című igen élvezetes írásával emlékezik meg (A 

Sportkórház története, 2002).  

A Sportorvoslás alapjai c. tankönyv egyes fejezeteinek gépelése, szerkesztése is Rita 

munkáját dicsérte.  A   Sportegészségügyi Szakmai Kollégium adminisztratív ügyeit is 

fáradhatatlanul intézte. 

Több, mint 13 év után ugyan nyugdíjba vonult, de a Társaságban betöltött szerteágazó, 

nélkülözhetetlen tevékenységét kérésünkre folytatta. Magánéletében is Rita volt a család 

lelke, férje, két gyermeke és négy unokájának támasza. 

Amikor a januári online elnökségi-és vezetőségi ülésen láttuk mosolygósan, ahogy mindig, 

nem gondoltuk, hogy az lesz az utolsó találkozásunk. 

Rita esetében nem közhely, hogy pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Megrendülve búcsúzik 

tagságunk nevében a Magyar Sportorvos Társaság vezetősége. Nyugodjék békében! 

Szűcs Ritát a Magyar Sportorvos Társaság saját halottjának tekinti. 

 

 

 

 

 

   

 


