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2008. január 11-én, 17 órakor a szom-
bathelyi Malom Sörözõ különtermében
köszöntjük egyesületünk legidõsebb tag-
ját, a 95 éves Dombóvári Sándort. Még
friss emlék számunkra, amikor a tavaly el-
hunyt Jeney Lászlóval, a népszerû „Pierre”-
rel együtt ünnepeltük Sanyi bácsi 90. szü-
letésnapját.

Rohan az idõ, azonban az egykori kivá-
ló atléta tagtársunkon nem látszanak az
évek. Ma is épp olyan fiatalos és mozgé-

kony, mint amikor megismertük, mikor 87
évesen (!) kérte felvételét a „halmaysok”
közé. Mindenkivel barátságos viselkedésé-
vel csakhamar közkedveltté vált, olimpiai
körünk igazán befogadta a berlini olimpi-
áról csak sérülése miatt lemaradó távolug-
ró bajnokot, az utolsó magyar allround
sportembert.

Hisz tudjuk, hogy Sanyi bácsi az atléti-
ka mellett több sportággal is szoros kap-
csolatba került, így például a jégkorong-
gal, a labdarúgással, a gyeplabdával, a ví-
zilabdával és a kosárlabdával. A 80-as
évek végén még aktívan részt vett szeretett
egyesülete, a MAC újjászervezésében,
majd 1992-ben Szombathelyre költözött fe-
leségével, Zsuzsa asszonnyal. Azóta a
sporttal tulajdonképpen csak Olimpiai
Egyesületünk révén van kapcsolata, de a
média is megtalálja alkalmanként. 

Születésnapi rendezvényünkre szeretet-
tel hívjuk és várjuk egyesületünk tagjait,
köszöntsük együtt Dombóvári Sándort,
egyesületünk korelnökét!

Sanyi bácsi: 95!

Báli elõzetes
Jövõre is megrendezzük farsangi bálunkat hagyomá-

nyainknak megfelelõen. A helyszín változatlanul a Pan-
nónia étterem, ideje 2008. február 16. A zenét közkívá-
natra ismét a Tímár-Duó szolgáltatja. Január 20-a kör-
nyékén már menükkel és konkrét árakkal is szolgálha-
tunk, azonban már most elfogadunk jelentkezéseket.

Jubileumi vándorgyûlés Várpalotán
November 10-11-én, Várpalotán került

sor a Magyar Olimpiai Akadémia 50. ju-
bileumi vándorgyûlésére. A mintegy két-
száz résztvevõt dr. Aján Tamás, az akadé-
mia elnöke és Németh Árpád, a város
polgármestere köszöntötte. Olimpiai baj-
nokok (Ágoston Judit, Tass Olga, Rejtõ Il-
dikó, Buzánszky Jenõ, Szondy István,
Varga János, Horváth Zoltán) és a koráb-
bi vándorgyûlések városaiból érkezett
olimpiabarátok ültek a mûvelõdési köz-
pont széksoraiban. Egyesületünket Hor-
váth Vilmos elnök, Gál László alelnök,
dr. Hencsei Pál, Surányi Péter, Mecséri An-
namária, Benyák András, Benyák Albert,
Németh Sándor és Simon Csaba képviselték.

Az akadémia tagjai a korábbi vándorgyû-
lések történetét elevenítették fel, köztük a
szombathelyieket is. Baráti körünk szép el-
ismerésben részesült, az ország két legaktí-
vabb egyesületei közé soroltak bennünk.
Ugyancsak kiemelték az akadémia vezetõi
Balogh József és Németh Sándor költõ tag-
társaink munkáját, akik verseikkel a MOA
rendezvényeket és az évkönyveket is színe-
sítik. Ezt követõen dr. Aján Tamás és Deák
György, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke együttmûködési megállapodást írt alá.

Deák György, a diáksport szövetség elnö-
ke, valamint Gál Gyula és Gerebics Roland,

a városban született két olimpikon részesült
az akadémia elismerésében. A vándorgyûlés
résztvevõi vastapssal jutalmazták a város di-
áksport-egyesületének tornászbemutatóját.
Bejelentették, hogy a következõ, 51. Olimpi-
ai Vándorgyûlést jövõ tavasszal Tapolcán
rendezik meg. Az esti vacsora után az olim-
piabarátok még sokáig kötetlenül beszélget-
tek a magyar sport múltjáról és jelenérõl.

A második nap a várpalotai sportcsar-
nokban, a városban született olimpikonok
emléktábláját avatták fel. Gál Gyula kiváló
kézilabdázó meghatottan mondott köszö-
netet a gesztusért, s különös megtisztelte-
tés számára, hogy az emléktáblát annak a
sportcsarnoknak falán helyezték el, amely-
nek névadója édesapja, a város sportélet-
ének egyik korábbi lelkes vezetõje.
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Emlékezetes estet szerzett a sportrajon-
góknak a hetvenes évek kiváló tornásza,
Magyar Zoltán. A szombathelyi California
étteremben megtartott rendezvényen
számtalan kérdésre adott kimerítõ, õszinte,
néha kemény választ a rendkívül rokon-
szenves sportember. A IX. kerületi Telepy

utcai általános iskolából indult el páratla-
nul sikeres pályafutása. Három hónap
után, közel 11 évesen került Vígh László
edzõ kezei közé, aki bámulatosan tudott
bánni tehetségével. Felismerte, hogy Zoli
alkatának legjobban a lólengés felel meg,
és erre helyezte a gyakorlásokon a hang-
súlyt. A sok-sok kínkeserves órának meg
is lett az eredménye, a korosztályos verse-
nyeket sorra nyerte a tehetséges tanítvány.
19 évesen már ott lehetett a müncheni
olimpián, de akkor még nem sikerült meg-
csinálnia tökéletesen a „magyar vándort”.
Rá egy évre viszont megszületett az elsõ
igazi nagy siker: Európa-bajnokságot nyert
Grenoble-ban. Ez a diadal egy kivételesen

eredményes sorozatnak volt az elsõ állo-
mása. Magyar Zoltán hét (!) évig nem talált
legyõzõre, ahol elindult, ott a dobogó leg-
felsõ fokára is állhatott. Három-három Eu-
rópa- és világbajnoki aranyérem jelzi mun-
kájának gyümölcsét. A montreali olimpián
pedig – leküzdve a rá nehezedõ nagy pszi-

chikai nyo-
mást – bizto-
san szerezte
meg elsõ
olimpiai baj-
nokságát.Az
olimpia után
számtalan él-
ménybeszá-
molón ta-
pasztalhatta
meg a kö-
zönség sze-
retetét. Lazí-
tott egy ki-
csit, konflik-
tusa is tá-
madt edzõjé-
vel. Szeren-

csénkre azonban visszatért élete a régi ke-
rékvágásba, újra szent lett a béke. Utólag
Zoli úgy értékeli, hogy kellett számára ez
az idegi kikapcsolódás, e nélkül nem sike-
rülhetett volna a moszkvai címvédés.
Moszkvában nem csak a szerrel és a ve-
télytársakkal kellett megküzdenie, hanem
a részlehajló zsûrivel is. Õt le-, a vetélytár-
sakat pedig felpontozták. Magyar Zoltán
azonban látványos, új elemekkel nehezí-
tett, tökéletesen végrehajtott gyakorlattal
válaszolt a zsûrinek, melynek tagjai szinte
„kénytelenek voltak” 10-esre értékelni bra-
vúros gyakorlatát. Az olimpia után 27 éve-
sen visszavonult. A csúcson hagyta abba.
Máig a Ferencváros legeredményesebb

A lólengés utánozhatatlan klasszisa
Véget ért a Magyar Olimpiai Akadémia

olimpiatörténeti vetélkedõjének elsõ sza-
kasza. A küzdelmek a területi döntõvel
folytatódnak, ahonnan az elsõ három ver-
senyzõ jut tovább, hogy már csapatként
próbáljon meg kijutni a pekingi olimpiára.

Egyesületünk tagjai közül a területi
döntõ 15 fõs mezõnyébe bekerült: Gál
László, Horváth Vilmos, Mecséri Annamá-
ria, Mecséri Csaba, Mecsériné Doktor Ro-
zália, Miklós Róbert, Pongrácz Tamás,
Rozmán Tímea, Szakasics Zoltán és
Tengelits Roland. 

A területi verseny idõpontja: 2008. feb-
ruár 23. (szombat) 11. 00 óra. A verseny
mind a nyolc helyszínen egyszerre kezdõ-
dik azonos feladatokkal. A halmay-s tagok
Szombathelyen próbálhatják meg kiharcol-
ni a továbbjutást.

Minden tagtársunknak sikeres ver-

senyzést kívánunk!

Peking téged vár!

Balogh József

Vándorvarázs
(Magyar módra)

egyéni sportolója! Elvégezte a TF torna
szakedzõit, majd a Budapesti Állatorvostu-
dományi Egyetemet. 1986 óta állatorvos-
ként dolgozik, jelenleg Pestlõrincen kerü-
leti állatorvos. Záporoztak a kérdések az
est folyamán Zoli felé, aki állta a sarat. Be-
szélt a magyar tornasport helyzetérõl, a
nagy elõdrõl, Pelle Istvánról, sztárságról,
értékrendrõl és a családról, vadászatról is.
Balogh József tagtársunk verssel búcsúzott
az olimpiai bajnok tornásztól, majd Né-
meth Pál, Linka Sándor, Gál László és Var-
ga Tamás, a Szombathelyi Sportbizottság
elnöke is ajándékot nyújtott át Zolinak, aki
meghatottan mondott köszönetet. Köszö-
net azonban nem minket illet, hanem Ma-
gyar Zoltánt, akinek hálásak lehetünk
ezért a felejthetetlen estért.

Lendülj, vándor, virtus-Magyar
lóról, lóra, újra fel,

nem prüszköl a tornaszer.

Nem vágtat, nem paripázik,
lengéssel kell megülni,

kápák közé kerülni!

Lócimborás volt a népünk,
most az ollók nyíljanak,
s múlhatatlan pillanat,

’mikor cövek lesz a tornász,
csarnok tombol, tapsvihar,
s integet már, pont rivall:

így esett ez Montreálban,
bajnok lettél, kõlegény,

s túl a Himnusz ég-zenén

tudtál te is titkon sírni.
Szótlan a könny, jó való,

láthatatlan-látható,

és akkor az Úr a Fényben 
csöpp népünkért lelkesült,
-aranymedál is került…-

s lett a MAGYAR duplán érdem,
-nemcsak NEVED, NEMZETED-
MAGYARRÁ LETT mindened:

Gyúló hited, akaratod,
szemed tükre új csoda,
és nem veszhet el soha,

mert általad ismerte meg
a Föld Lovas Emberét,
s a magyarok Istenét!


