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2006. március 14-én,
kedden 18 órakor két
Vas megyébõl elszárma-
zott kenu világbajnokkal
találkozhatunk az Abbá-

zia Klubban. (Szombathely, Hollán Ernõ u. 13.) Tatai Tibor olimpiai baj-
nok és Hajba Antal olimpiai 4. helyezett kenus, a 60-as évek kajak – ke-
nu világába kalauzol el bennünk. Érdekesnek ígérkezõ beszélgetés fülta-
núi lehetnek azok, akik ellátogatnak idei elsõ „nagy rendezvényünkre”.
Õk a civil életben is jó barátok és sok érdekes történet van tarsolyukban.

Decemberben minden idõk legjobb ma-
gyar dzsúdósa Kovács Antal volt a vendé-
günk. A népszerû Atom Anti az Abbázia

Klub zsúfolásig megtelt termében gyer-
mekkorától felidézte pályafutását. A több-
diplomás Anti a közelmúltban fejezte be a
versenyzést. A magyar cselgáncssport
elsõ olimpiai- és világbajnoka az olim-
piai mozgalom elkötelezett híve. Óriási
élményként élte meg, hogy Atlantában a
magyar csapat zászlóvivõje lehetett. Anti-
valamennyiünk kellemes meglepetésére
magával hozta a 2005-ös év sportolóját ,
klubtársát Braun Ákost is. A két nagyszerû
sportoló számos kérdésre válaszolt, ame-
lyekbõl kiderült, hogy számukra a sport
szent dolog. Az est végén zúgó vastaps
mellett vették át egyesületünk ajándékait,
többek közt Németh Pál festményét.

HAJBA ANTAL
A kajak-kenu berkekben csak „Tonió”-

ként ismert sportember 1938. január 16-
án, Mikosszéplakon született. 15 évesen
a Bp. Honvédban kezdett birkózni, de
közben kenuzott is. Egy sajnálatos sérülés
miatt végleg a kenu mellett döntött. 1960-
ban került be elõször a válogatott keretbe,
sorra nyerte az országos bajnokságokat.

Nagyon készült a tokiói olimpiára, ki-
robbanó erõben érezte magát. Ebben az idõ-
ben õ számított az elsõ számú kenusnak, aki
Parti Jánostól átvette a képzeletbeli staféta-
botot. Sajnos egyes hajóban nem tudta ki-
harcolni az olimpiai indulás jogát, de páros-
ban Soltész Árpáddal éremesélyesek vol-

tak. Nagy reményekkel vágtak neki az olim-
piai döntõnek, ahol az aranyérmet (de leg-
alább az ezüstöt) szerették volna elhódítani.
Sajnos be kellett érniük a 4. hellyel.

Hajba Antal pályafutása csúcsára
1966-ban ért fel, ekkor Berlinben C1
10000 m-en világbajnokságot nyert.
1965-ben a snagovi és 1967-ban a duis-
burgi EB-n még két negyedik hellyel vétet-
te magát észre. A mexikói olimpiára nem
sikerült kijutnia. Párosban - ismét Soltész-
szal a hajóban - a snagovi válogató verse-
nyen alulmaradtak a Wichmann –
Petrikovics kettõssel szemben. Érdekes-
ség, hogy az 1967-es kenu kettes bajnok-
ságot a Hajba – Wichmann páros nyerte. 

KENU
VILÁGBAJNOKOK

ESTJE

VENDÉGÜNK VOLT
ATOM ANTI Február 4-én, szombaton a Pannónia ét-

terem különtermében rendeztünk hagyo-
mányos bálunkat, mely már a kilencedik
volt a sorban. 

A megnyitó után Iszak Rajmund hege-
dûn játszott, majd a Salem Hastánc Klub
varázsolt egy kis keleties hangulatot. Õket
állandó vendégünk Tamásovics Rita kö-
vette, aki világhírû musical-slágereket adott
elõ. A kellemes vacsora után  a Tímár-duó
muzsikájára hamar megtelt a parkett.

A rengeteg közel félmillió forint értékû
tombolatárgy miatt kétszer is volt tombola-
sorsolás, a fõdíj ezúttal egy velencei karnevá-
li utazás volt. Azok is szerencsésnek érezhet-
ték magukat, akik Vörös Ferenc és Németh
Pál mûvészi alkotásait nyerték. Alighanem
ezen az esten mindenki nyertes volt, mert a

rekordlétszámú, közel másfélszáz részvevõ
jól érezte magát, a többség hajnali 4-ig  rop-
ta a táncot.

HAJNALIG BÁLOZTUNK

KÖZGYÛLÉS
Évi rendes közgyûlésünket február 24-én, pénteken este 6 órakor tartjuk az Abbázia Klubban,
ahova minden tagtársunkat elvárjuk, egyben ez évi programjainkhoz várjuk az ötleteket is.



December 19-én a már hagyományos-
sá váló tekeversennyel búcsúztattuk az
óévet. Ezúttal is jó hangulat és nagy küz-
delem jellemezte az összejövetelt. A ko-
rábbi versenyeket felülmúlva, az utolsó
fordulóban még öten pályáztak a végsõ
gyõzelemre. Három forduló után Békefi
Miklós látszott biztos
gyõztesnek, de a vé-
gén kicsit rontott addi-
gi kiváló teljesítmé-
nyén. Horváth Vil-
mos egy remek hajrá-
val még beleszólhatott
volna a végsõ sorrend-
be, de õ is rontott az
utolsó körben. Így
Szakály Ferenc és
Gál László elõtt csil-
lant fel a gyõzelem le-
hetõsége. Szakály Fe-
renc, aki végig egyen-
letes teljesítményt
nyújtott jó hajrával
megelõzte Békefi
Miklóst és átvette a vezetést. Gál László
maradt a harmadik helyen. Németh Lász-
ló József következett, aki szenzációs do-
básokat produkálva még az elsõ helyre is
befuthatott volna. Nagyszerû utolsó körbe-
li eredményével felkapaszkodott a dobo-
góra. Grünwald János is remekül gurított
és végül a 6. helyen végzett. Németh
László, Máté Tibor és Tóth Gyõzõ válta-
kozó sikerrel szerepelt, kiváló dobások
után egy-egy gyengébb eredményt is pro-
dukáltak. Ezen a kupán debütált Iszak
Rajmund, aki nagy lelkesedéssel verseny-
zett. Németh Pál és Pongrácz Tamás a
szurkolásban jeleskedett.

A hölgyek külön versenyét ezúttal
Rozmán Tímea nyerte Tóthné Pászli Er-
zsébet elõtt. Teljesítményük minden elis-
merést megérdemel.

A csapatversenyben a Halmay I-es csa-
pat (Békefi Miklós cs.k., Grünwald János,
Németh László) gyõzött 221 fával, a

Halmay II-es csapat (Gál László cs.k.,
Tóthné Pászli Erzsébet, Máté Tibor) 191 fá-
val lett a második, míg a Halmay III-as
csapat (Németh László József cs.k.,
Rozmán Timea, Horváth Vilmos) 181 fával
a harmadik végzett helyen. 

Eredmények: 
1. Szakály Ferenc 160 fa
2. Békefi Miklós 159 fa
3. Németh László József 156 fa
4. Gál László 154 fa
5. Horváth Vilmos 144 fa
6. Grünwald János 143 fa

1969-tõl edzõsködött is az Egyetértés-
ben, 1972-ben 3 hónapig a kanadai kenu-
válogatott edzõje volt, azonban a münche-
ni olimpia elõtt a magyar hatóságok haza-
rendelték. 1972 és 1982 között a
Bp.Honvédnál dolgozott, 1977-tõl mester-
edzõként. Tanítványai közül Buday Tamás,
Frey Oszkár, Hoffmann Ervin világbaj-
nokok lettek. 1982 óta Pakson dolgozik,
ahol a nulláról indulva sikerült eredménye-
ket elérnie az atomváros kenusaival.

Közben 1986-ban edzõtanfolyamot ve-
zetett Kínában, a Jangce partján fekvõ
Vuhanban. Õ készítette fel a szöüli olim-
piára a koreai kenuválogatottat, ahol
egy versenyzõje a középfutamba került,
ezzel Ázsia legjobbja lett. Tíz év múlva
visszatért a Távol-Keletre, a hongkongi
kajak-kenu válogatott vezetõ edzõi tisztét
vállalta el. Jelenleg is Pakson él, nyugdíjas.

TATAI TIBOR
1944. augusztus 4-én, Pösén szüle-

tett. Gyermekkorát Szentendrén és
Nagycsömötén, a mai Lukácsházán töltöt-
te. 1955 decemberében a család Szent-
endrére költözött. A Bp. Elõrénél kez-
dett kajak-kenuzni, elõbb kajakozott és
csak késõbb kötött ki végérvényesen a ke-
nunál. 1967-ben kiváló eredményeket pro-
dukálva bekerült a válogatott keretbe. Két
olimpiai válogató versenyen is legyõzte
Wichmann Tamást, a nagy riválist.
Granek István nem tudott dönteni
Wichmann és Tatai között, így mindketten
kiutaztak a mexikói olimpiára.
Xochimilcóban, három nappal a versenyek
kezdete elõtt az indulási jogért külön ver-
senyt vívtak. Tibor ismét legyõzte vetélytár-
sát, így rajthoz állhatott élete elsõ nagy vi-
lágversenyén, különösebb nemzetközi rutin
nélkül. Az elõfutamból simán bejutott a
döntõbe, ahol 600 m-nél már õ állt az élre.

A „kenukirály” Lewe és a szovjet Galkov
elõtt olimpiai bajnok lett!

1969-ben a moszkvai Európa-bajnok-
ságon Wichmann és Tatai is indulhatott.
Ezúttal Wichmann gyõzõtt, Tibornak meg
kellett elégednie a 3. hellyel. Azonban
egy év múlva újra örülhetett, a koppen-
hágai világbajnokságon ismét „hazavág-
ta a világot.“ 1971-ben a belgrádi világ-
bajnokság döntõjében nagy harcot vívott
Lewével , aki mintegy fél hajóval megelõz-
te Tibort. Akkor még nem gondolta, hogy
ezzel az ezüstéremmel elbúcsúzott a
nemzetközi világversenyektõl. 29 évesen
váratlanul a visszavonulás mellett döntött. 

1976-ban kezdett edzõsködni a BKV
Elõrénél, ahol többek között nevelõ edzõje
volt a Sydneyben olimpiai bajnokságot nyert
Novák Ferencnek. 1987-ben Kínába, majd
Olaszországba hívták, ahol kenu sza-
kágvezetõként dolgozott. Néhány évvel ké-
sõbb õ készítette fel a barcelonai olimpiá-
ra a házigazdák kenusait. 1995-ben újra kez-
dett edzõsködni a BKV Elõrénél. Elõbb fõ-
foglalkozású vezetõedzõként, majd 1999-tõl
szakosztály vezetõként is dolgozott. Jelenleg
õ is nyugdíjas, Szentendrén él.
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ÉVZÁRÓ TEKEVERSENY

A Kárándy József Sportkönyvtár
állománya ismét bõvült. A korábban is
már több könyvet felajánló Füzessy Jó-
zsef tagtársunk újra értékes könyvek
adományozásával gyarapította sport-
könyvtárunkat. Köszönjük nagylelkû
segítségét! Józsi bácsi az elmúlt év vé-
gén a Vas Megyei Közgyûlés által ado-
mányozott Életmûdíjat vehette át,
amihez ezúton is szívbõl gratulálunk,
sok erõt és egészséget kívánunk!


