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Csodagól az olimpiai döntőben –
Vendégünk lesz Vári Attila vízilabdázó
Gécsek Tibor 50.
születésnapi rendezvényén mindenki, de
leginkább maga az
ünnepelt meglepetésére megjelent Vári
Attila is. A kétszeres
olimpia bajnok vízilabdázó most egy
egész estét betöltő
élménybeszámolón
lesz olimpiai baráti körünk vendége. A 2014.
november 6-án, csütörtökön, 18 órakor, a
Malom Söröző Olimpia termében kezdődő
közönségtalálkozón közelebbről is megismerhetjük a magyar vízilabdázás utolsó aranycsapatának sztárjátékosát, a Sydneyben és
Athénben megrendezett olimpiák egyik hősét.

Vári Attila már a
korosztályos
válogatottakban is sikert
sikerre halmozott és
felnőttként is folytatta
remek sorozatát. Az
olimpiai győzelmek
mellett kétszer nyert
Európa-bajnokságot és egy alkalommal világbajnokságot a
válogatottal. A Sydneyben rendezett olimpia
évében az év vízilabdázójának választották.
Az Oroszország elleni olimpiai döntő első negyedének végén mintegy 10 méterről, a kapunak háttal, látványos svédcsavarral bombázott
Makszimov hálójába. Az évszázad gólja volt!
Az érdekesnek ígérkező estre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Bélyegkiállítás Bognár István emlékére
Egy éve hunyt el Bognár
István tagtársunk, akinek a
kézilabda mellett a bélyeggyűjtés volt a nagy szerelme. Szép számmal megjelent érdeklődők jelenlétében,
szeptember 4-én nyílt kiállítás emlékére a Berzsenyi
Dániel Könyvtárban, melyet
a Joskar-Ola Bélyeggyűjtő Kör, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos
Szövetsége Vas megyei Bázisa és olimpiai hagyományőrző egyesületünk rendezett.

A tárlatot Horváth Ferenc,
a MABÉOSZ tiszteleti tagja nyitotta meg, köszöntőt
mondott Horváth Vilmos,
egyesületünk elnöke.
A Bognár István által
hihetetlen
szorgalommal
és precizitással elkészített
tematikus anyagokból elsősorban olimpiai és sporttal
kapcsolatos bélyegek voltak megtekinthetők
a tablókon, de helyet kapott itt a gyűjtő első,
kutyákat ábrázoló kiállítási anyaga is.
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Horváth Vilmost Vikelas-plakettel tüntették ki
Az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága (ISOH) a szervezet legrangosabb
kitüntetésével, a Vikelas-plakettel ismerte
el Horváth Vilmos munkásságát. Egyesületünk elnökének az ISOH elnöke, David
Wallechinsky és főtitkára, Anthony Bijkerk
Budapesten, a MOB székházában adták át a
díjat, melyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) legelső elnökéről, a görög Dimitriosz
Vikelaszról neveztek el. Első alkalommal részesült ebben a magas elismerésben közép-európai kutató. Horváth Vilmos az ukrán Maria
Bulatova társaságában érdemelte ki 2014-ben
ezt a rangos elismerést. Az ünnepélyes díjátadón közel húsz „halmays” tagtársunk is
részt vehetett és találkozhatott a világ egyik
legelismertebb olimpiatörténészével, David
Wallechinskyvel is.
Az ISOH 50 ország, 600 tagjával rendelkezik, köztük vannak a világ legelismertebb
sporttörténészei, de olyanok is, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak az olimpiatörténettel. Az egyetlen olimpiatörténeti szervezet,
amelyiket a NOB elismer és támogat. David
Wallechinsky hosszasan méltatta Horváth
Vilmos életútját, melyet több mindenben hasonlónak tart a saját munkásságával. Mindketten a politika, a sport és a könyvkiadás
területén is munkálkodnak. A kitüntetett
nevéhez három könyv – Vasi olimpikonok

(2001, szerkesztőtárs Gál László), Lángőrzők
(2003), Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve
2014 (szerzőtárs dr. Hencsei Pál) – fűződik.
Több száz olimpiai témájú cikke jelent meg,
rendszeresen publikál az ISOH Journalban is.
Érdekes előadásaival népszerűsíti a fiatalok
körében az olimpiai eszmét.
„A Vikelas-plakett óriási megtiszteltetés.
Szól annak a munkának, amit immár két és
fél évtizede végzek, másrészt az egész magyar
olimpiai mozgalomnak is, hiszen rajtam kívül
is jó páran megérdemelnék ezt az elismerést.
A díj egyben felelősség is, hogy ezután is
ugyanúgy, vagy még jobban tegyem a dolgom” – értékelte a frissen kapott díjat Horváth
Vilmos.
Az ISOH szervezetének olimpiai baráti körünkből már eddig tagja volt – Horváth Vilmos mellett – dr. Hencsei Pál és Karakai Tamás. A társaság vezetői a díjátadás alkalmával
újabb két tagtársunkat,
Gál Lászlót és Tóth
Attilát fogadták be
az olimpiatörténészek
közé, akiknek személyesen nyújtották át a
szervezet jelvényét.
Az egyesület teljes tagsága nevében
szívből
gratulálunk
Vilmosnak,
akinek
eddigi tevékenységének megkoronázása a
Vikelas-plakett.
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Gécsek Tibort ünnepeltük
Szeptember 22-én volt 50 éves Gécsek
Tibor, a XX. század legeredményesebb Vas
megyei atlétája. Olimpiai Egyesületünk és
a Dobó SE – megvárva az először megrendezésre kerülő Vas Megyei Atlétika Napját
– október 17-én köszöntötte az 1998-ban,
Budapesten Európa-bajnokságot nyert kiváló
sportembert.
A Dobó SE zsúfolásig megtelt munkacsarnokában először a három vasi atlétikai egyesület képviselői számoltak be a 2014. évi
tevékenységükről. Az est második fele, azaz
Gécsek Tibor köszöntése az ünnepelt eddigi
életútját feldolgozó rövidfilmmel indult. A
Cseh Géza – Gál László alkotópáros filmjén
keresztül a legifjabb jelenlévő atléta palánták
is megismerhették a világhírű előd pályafutását. Ezt követően Horváth Vilmos, a két
egyesület elnöke, az est házigazdája sorra szólította ki egy-egy mini interjúra Tibor egykori
pályatársait, vezetőit, barátait. Többek között
Tánczi Tibor, az ifjúkori klubtárs, Nyíri Péter, az első Dobó SE elnök is felidézte emlékeit, de eljött a rendezvényre Hollósy Tibor
testnevelő tanár is, aki 1980-ban Németh Pálhoz irányította Gécsek Tibort, meglátva bent
a tehetséget az atlétikához. Természetesen az
összejövetelen az ünnepelt is szót kapott. Régi
történetek, még soha nem hallott sztorik tették
érdekessé a publikumnak a beszélgetést, de
Tibor 50 év tapasztalatait is megosztotta a fiatalokkal. Óriási szerencsének tartja, hogy egy
olimpiai bajnokkal készülhetnek a mostani
atléták, akire felnézhetnek, akitől tanulhatnak
és tehetik ezt nem mellékesen remek edzői stábbal a háttérben.
Ugyancsak köszöntötte a kalapácsvetőt Gyulai Miklós, a Magyar
Atlétikai Szövetség elnöke is, majd ezt követően
a szintén szentgotthárdi

utóddal, Pars Krisztiánnal zajlott beszélgetés.
Az est végére is maradt meglepetés, hiszen a
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Sydney olimpia óta barát Vári Attila érkezéséről
mit sem sejtett az ünnepelt. Attila ajándékai
nyomán igazi vízilabdázóvá avanzsált Tibor.

Nem maradhatott el az óriási szülinapi torta sem, melynek minden
eleme a kalapácsvetésre emlékeztetett. A
több mint száz ünneplő
énekszóval köszöntötte
Tibort, aki elérzékenyülve mondott köszönetet
mindenkinek, aki felejthetetlenné tette számára
ezt a napot.
Isten éltessen, Tibi!

Wokiékkal „Szambaországban”
Szentgotthárdi tagtársunknak, Woki Zoltánnak sikerült Edina lányával néhány csodálatos napot eltöltenie a brazíliai labdarúgó
világbajnokság idején Rio de Janeiróban,
amely egyben a 2016-os nyári olimpia helyszíne is lesz.
Rió kalandjaikról baráti körünk októberi
klubnapján számoltak be, ahol egy útifilmet is
levetítettek, mely segítségével a terembe varázsolták a futball világbajnokság lenyűgöző
hangulatát.
A híres Maracana stadionban a Németország-Franciaország negyeddöntőt is megnézték 75.000 néző társaságában, mint később
kiderült, a leendő világbajnokot látták játszani. Már a mérkőzés előtt fantasztikus hangulat volt az egész városban, a hangszórókon
keresztül még a metróvezető is focihangula-

tot teremtett a mérkőzésre utazók számára. A
szurkolótáborok már jóval a mérkőzés előtt
énekléssel, versekkel, rigmusokkal hangolták
magukat, a németek természetesen sörös korsókkal a kezükben. Szinte mindenki a focira
emlékeztető színes, tarka-barka pólókba, ruhákba volt beöltözve, sokan még az arcukat és
a hajukat is a mérkőzéshez igazították.
A többség a meccs előtt, alatt és utána is
kulturáltan viselkedett, nem voltak különö-

sebb
atrocitások.
Talán ehhez a rendkívüli
biztonsági
készenlét is hozzájárult, az utcákon
mindenhol
nagy
létszámú biztonsági
erőket lehetett látni.
Ez biztató a leendő
olimpia szempontjából is, a brazilok jól
vizsgáztak a foci vb
megrendezésével.
A vb-nek ugyan voltak ellenzői is, ez főleg a
brazilok németek elleni csúfos 7-1-es veresége
után erősödött fel, amely még a Copacabana
hatalmas kivetítőjét sem kerülte el.
Természetesen Zoli és Edina, ha már Rio
de Janeiróban jártak, nem hagyhatták ki a
Cukorsüveg-hegy és a hatalmas Krisztus
szobor meglátogatását sem, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a városra. Szintén óriási
élményt jelentett számukra egy kis fürdés a
Copacabana strandon.

Az emlékezetes est végén egyesületünknek ajándékozták a világbajnokság hivatalos
„rendszámtábláját”, mellyel tovább szaporodnak klubhelyiségünk ereklyéi.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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