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2007. október 13-án, szombaton 14 órától a Malom Sörö-
zõben találkoznak ismét az olimpiai körök, egyesületek ve-
zetõi. A Magyar Olimpiai Akadémia szervezésében megren-
dezendõ baráti találkozót Jakabházyné Mezõ Mária az aka-
démia fõtitkár asszonya nyitja meg. A tanácskozáson a részt-
vevõ körök vezetõi értékelik az elmúlt évet, valamint eszmét
cserélnek az olimpiai mozgalom népszerûsítésének további
lehetõségeirõl. Ezután bemutatásra kerül az egyesületünk tíz
évét felelevenítõ film. A délután folyamán az olimpiabarátok
meglátogatják a nemrég leleplezett Vasi Olimpikonok Falát
és koszorúznak Rajczy Imre szülõházánál.  A TALÁLKOZÓ-
RA MINDEN TAGTÁRSUNKAT SZERTETTEL VÁRUNK!

Olimpiai körök országos
találkozója Szombathelyen

Bensõséges, emelkedett han-
gulatú ünnepség keretében kö-
szöntötte 70. születésnapja al-
kalmából egyesületünk tagsága
– a DOBÓ SE elnökségével kö-
zösen – Németh Pált, alapító
tagunkat, világhírû atléta mes-
teredzõt.

Pali bácsit telt ház fogadta
a szombathelyi Napfény Étte-
remben, ahol elõször Hor-
váth Vilmos köszöntötte az
ünnepeltet, az egybegyûlte-
ket és a rendezvényt megtisz-
telõ Dr. Varga Zoltán megyei
sportigazgatót.

Pali bácsit köszöntöttük

Vasi Olimpikonok Fala
A pekingi olimpia elõtt egy évvel avatták

fel a megyei sportigazgatóságnál elhelyezett
Vasi Olimpikonok Falát, amelyen 28 sport-
ember nevét véste kõbe Csinger Péter kõfa-
ragó mester, akit a hatalmas márványtábla
felajánlásáért és elkészítéséért Vas megye
sportjáért emlékplakettel tüntettek ki. Azok
neve kerülhetett fel
az emlékfalra, akik
Vas megyei sport-
egyesület tagjaként
a Magyar Olimpiai
Bizottság delegált-
jai voltak valamely
olimpiai játékokon.
Sajnos közülük
Bechtold Jakab
sportlövõ, Pados
Gusztáv díjlovagló
és Komatits József tõrvívó már nem lehet-
tek jelen az átadón: emlékükre koszorút he-
lyeztek el. A „2008 Peking“ felirat alatt maradt
bõven hely Peking olimpikonjainak is.

Az olimpiai himnusz és Coubertin báró
Óda a sporthoz címû verse után Kovács
Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke avató-

beszédében annak a 28 vasi sportember-
nek – Annus Adrián, Antalovits Ferenc,
Bechtold Jakab, Divós Katalin, Fazekas Ró-
bert, Gécsek Tibor, Hatos Gábor, Horváth
Attila, Horváth Zoltán, Kiss Szilárd, Koma-
tits József, Makkos Vilmos, Márkus Erzsé-
bet, Kálovics Anikó, Németh Pál, Németh

Zsolt, Novák De-
zsõ, Pados Gusz-
táv, Pars Kriszti-
án, Rehus-Uzor
György, Szarka
Zoltán, Szántó
Kornél, Szitás Im-
re, Tánczi Tibor,
Tóth Géza, Varga
Judit, Vida József,
Wöller Gergõ – te-
hetségét, szorgal-

mát, teljesítményét méltatta, akik állhatatos
kitartás és sok mindenrõl való lemondás
után kijutottak az ötkarikás játékokra. Re-
ményét fejezte ki, hogy ez a névsor hama-
rosan tovább bõvülhet. Az ünnepségen
részt vett dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a
Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára is.

Várható programok az év végén
Az év hátralévõ részében még a következõ jelentõsebb programok megrendezését tervezzük:
• Dr. Csejthey Lajosnak, az elsõ Vas megyei születésû olimpikon emlékmûvének felavatása

Sorkifaludon. Vendégünk lesz Kulcsár Gergely, olimpiai érmes atléta. Ideje: október vége
• Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász élménybeszámolója. (Elképzelhetõ, hogy Miroslav

Cerar, olimpiai bajnok szlovén tornásszal együtt.) Ideje: november
• Részvétel a MOA 50. jubileumi vándorgyûlésén Várpalotán. Ideje: november 10–11.
• Vasi sportolók a pekingi olimpián. Találkozás a Pekingbe kijutott vasi sportolókkal. Ideje: december
Sajnos a tervezett Illovszky Rudolf-est elmarad, Rudi bácsi egészségi állapota miatt jelenleg nem
tudja vállalni a szombathelyi utazást. Kárpótlásul a focirajongóknak: jövõ év elejére elfogadta
meghívásunkat Varga Zoltán, a Ferencváros egykori zseniális, olimpiai bajnok labdarúgója.
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Hangulatos sportünnepély Ipolyságon

Izgalmas döntõk a VIII. Halmay úszókupán

Feldíszített városháza, sporttörténeti kiállí-
tás várta a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub
elsõ, nagyszabású eseményének résztvevõit.
Lõwy János polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük a Magyar Olimpiai Akadé-
mia küldöttségével érkezett olimpiai bajno-
kokat, Dömölky Lídiát, Novák Ilonkát, Ágos-
ton Juditot, Littomeritzky Máriát, Polyák Im-
rét és Varga Jánost.

Elõbb Ipolyság történetével ismerked-
tek a résztvevõk, majd Révész Ferenc, az
olimpiai klub elnöke a városka sporthistó-
riáját elevenítette fel. Az ünnepséget szín-
vonalas kulturális program színesítette,
majd következett a sporttörténeti kiállítás
megnyitása. A szlovák házigazdák, a
Jakabházyné Mezõ Mária fõtitkár vezette
küldöttséggel együtt megkoszorúzták
Szokolyi Alajosnak az elsõ újkori olimpia

bronzérmes versenyzõjének emléktábláját,
aki három éves kora óta élt Ipolyságon,
késõbb pedig a városházán dolgozott. 

A kirándulás második napján az akadé-
mia küldöttsége felkereste a Honti-
múzeumot, a Palóci végvárat, Palást közsé-
get, Hont megye legrégebbi települését. A
program Bernecebarátiban folytatódott, a
falunapok rendezvényein, valamint a
Szokolyi kúriaháznál, melynek falán em-
léktábla és mindig friss koszorú bizonyítja,
hogy Szokolyi Alajos emlékét hûen õrzik. 

Az emlékbeszédeket, koszorúzásokat
követõen végül a temetõben is tisztelegtek
a meghívottak Szokolyi Alajos síremléké-
nél. A Halmay Egyesület részérõl Bartos
Róbert, Hencsei Pál és Surányi Péter volt
jelen a rendezvényeken.Forrás: Magyar
Olimpiai Akadémia

2007. augusztus 18-án már nyolcad-
szor rendezte meg Olimpiai Egyesületünk
a Halmay-kupa amatõr úszóversenyt. A
versenytáv ismét 50 yard volt (45,72 mé-
ter). Ebben a versenyszámban nyerte
1904-ben, St. Louis-ban elsõ olimpiai baj-
nokságát Halmay Zoltán. A kupát már
hagyományosan Bükfür-
dõn rendezzük, ahol a
fürdõ vezetõsége is támo-
gatja ezt az unikumnak
számító rendezvényt.

51 férfi és 27 hölgy-
versenyzõ gondolta úgy,
hogy megméretteti tudá-
sát 50 yardon, szabad
úszóstílusban. Elsõ alka-
lommal indult a Halmay-
kupák során francia ver-
senyzõ. A szépszámú né-
zõsereg izgalmas futa-
moknak lehetett szemta-
núja. 

A nõknél Keszti Júliá-
nak nem sikerült a mesterhármas, az idén
meg kellett elégednie az ezüstéremmel,
sõt a tavalyi második, Csóka Krisztina a fi-
náléban megdöntötte korábbi Halmay-
csúcsát is. Az új rekord 26:32 mp. Ez volt
minden idõk legszínvonalasabb nõi kupa-
döntõje.

A férfiak versenyében a tavaly sérülés mi-
att nem induló Dobre Norbert visszaszerezte
elsõségét, hetedszer (!) diadalmaskodott. Kesz-
ti Mihály két harmadik hely után elõre lépett,
Dobre mögött ezüstérmes lett. A Halmay-
kupák történetében elõször volt a döntõnek
Csonka Gergõ személyében büki résztvevõje.

A szervezésben részt vett Szummer Ta-
más, a verseny szakmai felelõse, valamint
Horváth Vilmos (kommentátor), Gál László
(videó), Bartos Róbert (technikai munka-
társ), Szakály Ferenc (fotó), Benyák Albert
és Benyák András (oklevélkészítés). Köz-
remûködésüket ezúton is köszönjük.

Középen: Dobre Norbert

A kötetlen ünneplést dr. Varga Zoltán
és dr. Vargyas Csaba méltató szavai ve-
zették be, majd Jenkei Endre tagtársunk
idézte fel megismerkedését Németh Pállal.
Õt Linka Sándor követte, aki erre az al-
kalomra külön csasztuskát írt, felelevenítve
benne Pali bácsi érdemeit. A tagság nagy
lelkesedéssel énekelte el a nótát az ünne-
pelt tiszteletére. Egyesületünk doayenje,
Dombóvári Sándor is meleg szavakkal
méltatta Németh Pált, az embert, a barátot.
Balogh József és Devecsery László egy-
egy, a 70. születésnapra írt csodálatos köl-
teményükkel emelték az est fényét. Õket
egyesületünk elnöke követte, aki egy
1937. június 20-i (azaz Pali bácsi születé-
sének napján megjelent) Vasvármegyébõl
olvasott fel híreket, humorosan kommen-
tálva azokat.

Ezek után került sor az ajándékok át-
adására. Békefi Miklós a DOBÓ SE ne-
vében egy ikonnal köszöntötte Pali bá-
csit, aki a festészetben is kiemelkedõt al-
kotott eddigi életpályája során. Ezután a
dobók titkára, Zsömbölyi Zoltán követ-
kezett, aki egy kupát adott át a DOBÓ SE
örökös, tiszteletbeli elnökének. A Hal-
may Egyesület ajándékaként egy arany-
kalapácsot is magában foglaló térplaszti-
kát nyújtott át Szarka Zoltán az ünne-
peltnek. Rehus Uzor György és a
Mecséri-család személyes ajándékokkal
lepték meg Pali bácsit.

Az ünnepi est kellemes vacsorával és
kötetlen beszélgetéssel folytatódott, ahol
mindenkinek módja nyílt beszélgetni a
láthatóan meghatódott 70 éves Németh
Pállal.

A VIII. Halmay-kupa végeredménye (50 yard):

Férfiak Nõk

1. Dobre Norbert (Szhely) 23:50 mp. 1. Csóka Krisztina (Szhely) 26:32 mp.

2. Keszti Mihály (Szhely) 24:23 mp. 2. Keszti Júlia (Szhely) 27:19 mp.

3. Erdõsi Zoltán (Csepreg) 25:55 mp. 3. Zoltáni Zsuzsa (Bfûzfõ) 28:32 mp.


