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Olimpiai Egyesületünk elnöksége leg-
utóbbi ülésén összeállította a 2007. évi
programtervünket, mely az alábbi rendez-
vényeket tartalmazza: 

1. Kerékpár-történeti kiállítás. A Heré-
nyi Kulturális és Sportegyesülettel karöltve
az újonnan épült Herényiek Házában mutat-
juk be a magyarországi kerékpározás törté-
netét. Ideje: április 21. – május 19.

2. Civilek a sportért. Az Európai Sport
Hagyományõrzõ Egyesület kezdeményezésé-
re Kenyeriben Németh Sándor birkózóval és
Császár Gábor kézilabdázóval, majd Répcela-
kon Szarka Zoltán labdarúgóval találkozhat-
nak a sportbarátok. Idõpont: május 28.

3. Halmay Zoltán sírjának megkoszo-
rúzása a Farkasréti-temetõben. Ideje: május 

4. Találkozás Zdravko Zovkóval, az
MKB Veszprém 1984-ben olimpiai baj-
nok edzõjével. Ideje: május.

5. A 70 éves Németh Pál köszöntése.
Ideje: június.

6. Illovszky Rudolf labdarúgó mester-
edzõ élménybeszámolója. Tervezett be-
szélgetõtársak: Molnár Dezsõ és Szabó Sán-
dor. Ideje: június.

7. VIII. Halmay úszókupa 50 yardon.
Az évek óta nagy sikerrel megrendezett ku-
pának ezúttal is Bükfürdõ ad otthont. Ideje:
augusztus.

8. Vendégünk lesz Kulcsár Gergely,
olimpiai érmes atléta. Ideje: szeptember.

9. Miroslav Cerar, olimpiai bajnok
szlovén tornász élménybeszámolója. Ide-
je: október.

10. Olimpiai körök országos találko-
zója Szombathelyen. Ideje: október.

11. Vasi sportolók a pekingi olimpián.
Találkozás a Pekingbe kijutott vasi sporto-
lókkal. Ideje: november.

12. Egyesületi tekeverseny. Ideje: de-
cember.

Természetesen – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a program változhat, bõvülhet!

Változatos programok 2007-ben is

Tisztújító közgyûlés

Egy évtized az ötkarika jegyében
2006. december 15-én ünnepeltük egyesüle-

tünk alakulásának 10. évfordulóját. Az Abbá-
zia Klubban megtartott összejövetelen baráti
körünk tagjai, támogatóink és szimpatizánsaink
együtt emlékeztek az elmúlt évtized eseménye-
ire, sikereire. Horváth Vilmos, egyesületünk
elnöke köszöntötte az ünneplõket, majd fel-
idézte alakulásunk történetét. 33 olimpiabarát
alapító tag az olimpiai eszme széles körben va-
ló terjesztésének és népszerûsítésének céljából

1996. december 16-án, a Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán létrehozta a Halmay
Zoltán Hagyományõrzõ Egyesületet. Sikeres
volt az indulás: a világ akkori legidõsebb olim-
piai bajnokának, a szlovén Leon Stukelj-nek
meghívása telitalálatnak bizonyult. A nívót 10
éven keresztül is sikerült tartani. 22 sportág
több mint száz képviselõje látogatott el körünk-
be, közel 150 rendezvényen népszerûsítettük a
coubertini gondolatot.

Olimpiai Egyesületünk 2005. február 23-án tartotta évi rendes közgyûlését, amely ezúttal
tisztújító is volt. Az Abbázia Klubban lévõ székhelyünkön az ötvenkét egyesületi tag közül 27-en
tisztelték meg jelenlétükkel az összejövetelt.

A résztvevõk egyhangúlag fogadták el Horváth Vilmos elnök általános és Gál László alelnök
pénzügyi beszámolóját a 2006-ban végzett tevékenységünkrõl. Mozgalmas évet zártunk. Megemlé-
keztünk Halmay Zoltán születésének 125. és halálának 50. évfordulójáról. A Szlovákiához tartozó

szülõfaluban, Magasfalun már magyar nyelvû emléktábla is
hirdeti a község leghíresebb szülöttének olimpiai gyõzelmeit.
2006 decemberében ünnepeltük egyesületünk alakulásának
10. évfordulóját is. Ez alkalomra elkészült civil egyesületünk
történetét feldolgozó filmünk, az „Egy évtized az ötkarika

jegyében”. Az ünnepség fõvédnöke dr. Schmitt Pál, a Ma-

gyar Olimpiai Bizottság elnöke,
védnöke dr. Ipkovich György,

Szombathely MJV polgármestere,
MOB-tag volt.

A beszámolókat követõen Mittl
Ödön levezetõ elnök irányításával
megválasztottuk egyesületünk el-
nökét, alelnökét, titkárát és az el-
nökség tagjait. A tisztújítás nem hozott meglepetést: újabb két évig a régi elnökség vezeti olimpi-
ai egyesületünket, azaz Horváth Vilmos – elnök, Gál László – alelnök, Dr. Tóthné Pászli Erzsé-
bet – titkár és Balogh József, Dr. Hencsei Pál, Máté Tibor, Németh Pál, Szarka Zoltán, vala-
mint Dr. Vargyas Csaba – elnökségi tagok.

A közgyûlés munkáját megtisztelte jelenlétével dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai
Akadémia fõtitkár asszonya is, aki értékelte is egyesületünk tevékenységét az olimpiai körök között.
Megtudhattuk, hogy legnagyobb taglétszámmal a Halmay Egyesület rendelkezik és figyelembe véve
programjainkat, aktivitásunkat és 10 éves munkánkat az elsõ helyre rangsorolt bennünk a fõtitkár asz-
szony. Elismerése jeléül 50.000 Ft támogatást is ígért a MOA nevében. Ezúton is köszönjük segítségét!

A jelenlévõk javaslatokat tehettek még a 2007. évi programokra is, melyekbõl az elnökség-
késõbb összeállította az éves programtervet. A közgyûlés különfélék napirendi pontjában dr.
Jakabházyné Mezõ Mária bejelentette, hogy az olimpiai körök októberi találkozójának helyszíne
Szombathely lesz.



FÁKLYA • XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM FÁKLYA • XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

X. Halmay Bál

De nem csak élménybeszámolókat, ha-
nem kiállításokat, vetélkedõket, emléktábla
avatásokat is rendeztünk és kiadtunk négy
könyvet, melyek közül a Vasi olimpikonok volt
a legjelentõsebb, melyben feldolgoztuk az öt-
ven vasi olimpiai résztvevõ pályafutását, ötkari-
kás szereplését.

Vendégeink közül többen is szót kértek,
hogy köszöntsék jubiláló egyesületünket. Wag-
ner András, Szombathely egykori polgármes-
tere a kezdetekre emlékezett, az õ érájában ala-
kultunk és kaptunk elõször anyagi támogatást.
Késõbb dr. Prugberger Emil, korábbi alpol-
gármester is jó szívvel tekintett vissza eddigi si-
keres együttmûködésünkre. Legrégebbi támo-
gatónk, dr. Varga Zoltán megyei sportigazgató
már az Irány Atlanta! címû olimpiatörténeti ve-
télkedõ idején mellettünk állt, a vetélkedõ
résztvevõibõl alakult tulajdonképpen civil
egyesületünk. A „Halmay-s csapatot” a megyei
sportélet egyik színfoltjának nevezte. Dr.
Hencsei Pál, a budapesti Csanádi Árpád Olim-
piai Baráti Kör elnöke (aki egyben egyesületi
elnökségünk tagja is) kiemelte a két civil egye-
sület tradicionálisan jó kapcsolatát. A Magyar
Olimpia Akadémia nevében Ivanics Tibor üd-
vözölte az ünneplõket és további eredményes
munkát kívánt az olimpizmus szolgálatában.
Egyesületünk tagjai közül Szarka Zoltán, olim-
piai bajnok labdarúgó és Németh Pál, atléta

mesteredzõ emlékezett az elmúlt évtizedre, Pa-
li bácsi ajándékkal is meglepte a jelenlévõket.

A jólesõ szavak után a publikum megtekin-
tette az „Egy évtized az ötkarika jegyében” címû
filmünket, mely képi formában, 46 percben
mutatja be az elmúlt 10 év rövid történetét. A
vetítés elõtt Gál László, a film szerkesztõje fû-
zött néhány gondolatot az alkotáshoz. Kihang-
súlyozta, hogy a film klubunk történelmének
csak töredékét jeleníti meg, sajnos több kiemel-
kedõ rendezvényrõl nem készült videó-felvétel.
Büszkén elmondhatjuk, hogy olimpikon, sõt
olimpiai bajnok vendégeink az 1924-es párizsi
olimpia óta vettek részt a világ sportjának leg-
nagyobb fesztiválján. A film alkotói: Balogh Jó-
zsef narrátor, Cseh Géza rendezõ és Cseh Gábor
hangmérnök. A film sikerére jellemzõ, hogy de-
cember 18-án a Szombathelyi Televízió is mû-
sorára tûzte.

A vetítés után következett a „Halmay-
induló” õsbemutatója. Balogh József költõ-ta-
nár írt szöveget egy amerikai induló dallamára.
A siker itt sem maradt el. Ezentúl rendezvénye-
ink a Halmay-indulóval fognak kezdõdni.

Az est végén egyesületünk elnöksége aján-
dékkal kedveskedett minden ünneplõ sportba-
rátnak, majd jubileumi rendezvényünk állófo-
gadással zárult, ahol még hosszú órákig beszél-
gettünk és idéztünk fel számos momentumot az
elmúlt évtized bõséges eseményei közül.

Hagyományos farsangi bálunknak ismét a
szombathelyi Pannónia Étterem adott otthont.
Február 10-én, szombaton mintegy 120 szórakoz-
ni vágyó „halmays” hallgatta Horváth Vilmos
egyesületi elnök megnyitó beszédét. Az elsõ mû-
sorszámot Devecsery László és tanítványai adták
elõ, akik egy kis vadnyugati hangulatot teremtet-
tek a teremben. A hastánc tavaly is nagy sikert
aratott, az idei bemutató mégis felülmúlt minden
elõzetes várakozást. A Jade Raks Hastánc Klub
három csinos tagja hamar belopta – fõleg a férfi –
bálozók szívébe magát. Az igényes produkció
többszöri visszatapsolás után ért véget. 

A Tímár–duó ezúttal is kiváló hangulatot va-
rázsolt a terembe. Mindenki kedvére, hajnalig ját-
szották a régi és új slágereket, köztük a Halmay-
indulót, melyet a közönség is gyorsan megtanult.
A rengeteg tombolatárgy miatt most is kétszer volt
sorsolás, szinte minden vendég nyereménnyel tér-
hetett haza. A fõdíjat, a horvátországi üdülést,
Rozmán Tímea nyerte. Nagy siker volt az elsõ íz-
ben megrendezett táncverseny, a „mikrotánc”. A
szakértõ zsûri a Kerényi-házaspárt látta legjobb-
nak, így õk nyerték az értékes ajándékkosarat.
Raffay Gyula és partnere a közönség körében
aratott nagy tetszést.

Az olimpizmus erdélyi fáklyavivõi
Olimpiai Egyesületünk meghívására négyfõs kül-

döttség érkezett Szombathelyre Sepsiszentgyörgyrõl
és Brassóból. A vendégek találkoztak a városi és
megyei sportvezetõkkel, jártak edzésen, valamint
bemutatták saját tevékenységüket vendéglátóiknak.

Egyesületünk kapcsolata az erdélyiekkel nem
újkeletû, hiszen a Közép-Európai Sportakadémia
keretei között Horváth Vilmos egyesületi elnök
évek óta rendszeresen tart olimpiai témájú elõadá-
sokat a Kárpát-medencében. 

A városunkba viszontlátogatásra érkezett küldött-
ség tagjai: Révész Katalin, a Kovászna Megyei Olim-
piai Akadémia elnöke, Áros Károly, a Háromszék cí-
mû lap sportrovatának vezetõje, számos nagysikerû
könyv szerzõje, Sántha Károly a Sepsiszentgyörgyi
Sport Club elnöke, atléta mesteredzõ, valamint Radu
Fruntes, a Brassói Egyetem professzora voltak. 

A küldöttség ellátogatott a Szombathelyi Sport-
igazgatóságra, ahol Varga Tamás sportbizottsági
elnöktõl és Kovács Frigyes sportreferenstõl elsõ
kézbõl kaptak tájékoztatást Szombathely sportéle-
térõl. A tapasztalatcsere dr. Varga Zoltán megyei
sportigazgatónál folytatódott, aki széleskörû is-
mertetõt adott Vas megye sokszínû sportjáról. A

délután folyamán a vendégek megtekintették a
nemzetközi hírû mesteredzõ, Németh Pál edzését
a DOBÓ SE-nél, valamint a várossal ismerkedtek.

Az esti órákban székhelyünkön, az Abbázia Klub-
ban telt ház elõtt mutatták be az erdélyi olimpiai ha-
gyományõrzés lehetõségeit. Révész Katalin elmondta,
hogy Romániában 30 megyében mûködik sikeresen
az akadémia. Áros Károly az egyetemes magyar sport-
ról beszélt, kiemelve, hogy ha létezik egyetemes ma-
gyar kultúra, zene, akkor sport is. Szabó Kati, Kicsid
Gábor, Balázs Jolán, Gyulai Ilona és a többiek az
egész magyar sport büszkeségei. Sántha Károly 13 at-
léta-olimpikon felkészítõje a romániai sportélet ne-
hézségeirõl beszélt, bizony sok párhuzamot lehetett
felfedezni a magyarországi viszonyokkal. 

Különösen érdekes volt Radu Fruntes egyete-
mi tanár képes beszámolója a Brassó melletti
Sirneában az idén már 25. alkalommal megren-
dezésre kerülõ Olimpiai Napokról. Az erdélyi he-
gyek közt valóságos miniolimpiát rendez sok száz
részvevõvel. A gyermekek és felnõttek szellemi és
fizikai vetélkedõkön mérik össze tudásukat, amit
nagyszabású kulturális rendezvények kísérnek. A
sirneai napok keretében a teljes olimpiai jelkép-
rendszer megtalálható: van váltófutás, olimpiai
láng, olimpiai zászló, stadion stb. A sok-sok olim-
piai bajnok és olimpikon jelenlétében június 23-
án megrendezendõ játékokra a fõszervezõ meg-
hívta a szombathelyi és Vas megyei fiatalokat
is. Mind a városi, mind a megyei sportvezetés je-
lezte, hogy élnek a lehetõséggel, így a sirneai
Olimpia Napok mostantól nemzetközivé válnak.

Ez a megállapodás is jelzi, hogy az olimpiai
mozgalom és eszme célja – a nemzetek közti ba-
rátság elmélyítése – a civil kapcsolatokon keresz-
tül is megvalósulhat. Ennek egyik elõsegítõje
olimpiai baráti körünk is.

Egyesületünk tagdíjai 2007. évben változatlanok. A befizetés lehetséges a mellékelt csek-
ken, vagy rendezvényeinken nyugta ellenében az alábbi összegekben:
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli 750 Ft aktív dolgozó 1.050 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli 1.500 Ft aktív dolgozó 2.100 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli 3.000 Ft aktív dolgozó 4.200 Ft 
Kérjük, hogy a tagdíjakat minden tagtársunk minél elõbb fizesse be, programjaink megvalósítá-
sa és az egyesület mûködése érdekében!


