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2009. október 17-én, Csíkszeredában
rendezték meg a XV. Nemzetközi Sport-
történeti Konferenciát a Közép-euró-
pai Sportakadémia keretében. A szerve-
zést a Kis János elnök vezette Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület, a Zalai
Sportmúzeumért Alapítvány, a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Ba-
ráti Kör valamint a
Hargita Megyei
Sportigazgatóság
(Csíki András sport-
igazgató) és a Ro-
mán Olimpiai Aka-
démia Hargita Me-
gyei Fiókja (Ráduly
Róbert Kálmán Csík-
szereda polgármes-
tere az akadémia
igazgatója) végezte.
A konferencián hat
előadás hangzott el,
volt könyvbemutató és be szélgetés No-
vák Károly Ede paralimpiai ezüstérmes,
világbajnok kerékpárossal.

„Halmays” tagtársaink közül Dr. Hen-
csei Pál „Csíkszeredaiak a téli olimpiai
játékokon”, Mecsériné Doktor Rozá-
lia „Olimpikonok a filmvásznon”, míg
Horváth Vilmos „A postás, a kifutófiú,
a konyakfaló, a berber és a többi csoda-
bogár” címmel tartott nagysikerű elő-
adást. A Városháza nagyterme zsúfolásig
megtelt, többek között jelen volt Basa
János, Antal Előd, Gál Sándor, Nagy
Béla, Nagy Zoltán olimpikon jégko-
rongozók. A szakmai program kiegé-
szült az Olimpiai emlékmű megkoszorú-
zásával, a Vákár Lajos Jégcsarnok, a Vá-

rosi Sportcsarnok és a rövidesen átadás-
ra kerülő 400 méteres gyorskorcsolyázó
pálya megtekintésével.

A tizenkilenc tagú magyarországi de-
legáció a konferencia mellett olyan tör-
ténelmi emlékhelyeket keresett fel, mint
a madéfalvi emlékmű, a csíkrákosi erőd-

templom, a bonchidai Bánffy-kastély, a
csíksomlyói kegytemplom és a Gyimes
átvezető ezeréves határ. Válaszúton nagy
élményként találkoztak az erdélyi ma-
gyar kultúra leghíresebb megőrzőjével,
Kallós Zoltán népdalgyűjtő-etnográfus-
sal. Az előadásokat is tartó tagtársaink
mellett Mecséri Annamária, Mecséri

Csaba és Surányi Péter vett részt kö-
rünkből az erdélyi rendezvényen.

A konferencián jelenlévő Albert Ti-

bor, Tusnádfürdő polgármestere beje-
lentette, hogy ők is szívesen vállalnak a
jövő évi korondi konferencia után ha-
sonló rendezvényt.

Hencsei Pál – Horváth Vilmos

A hat olimpián részt vett, 1994-ben már osztrák színekben
olimpiai bajnokságot nyerő gyorskorcsolyázó, Hunyady Eme-
se lesz 2009. november 13-án, este 6 órától vendégünk a Wag-

ner Vendéglő különtermésben. A világ- és Európa-bajnoki me-
dáliákkal is büszkélkedő Hunyady Emese lakóhely-
éről Bécsből érkezik hozzánk. Sikeres és páratlan
gyorskorcsolyázó pályafutásáról alighanem színes
beszámolót hallhatunk. Az est előtt fél 6-ra koszo-
rúzásra várjuk tagtársainkat a Szily u. 22. szám alatt
található Rajczy Imre-szülőházhoz.

Hunyady Emese élménybeszámolója után Kis
János, az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület
elnöke mutatja be Téli olimpiák és az Olimpiák

hősei című köteteit.
Az izgalmas estre tagtársainkat és minden ér-

deklődőt szeretettel várunk.

Sporttörténeti konferencia Csíkszeredában

– A decemberi 16-án, a Szigligeti
Vendéglőben megrendezésre kerülő
Halmays kárácsonyra várjuk tagtár-
saink jelentkezését. Lehetőleg a Hu-
nyady estig jelezze mindenki, hogy hány
fővel kíván részt venni csa lád já val.

– Októberben ünne-
pelte 75. születésnapját
Szarka Károly, baráti kö-
rünk régi tagja. A szép ju-
bileum alkalmából ezúton
kívánunk számára minde-
nek előtt jó egészséget és
hosszú, boldog éveket csa-
ládja körében. Isten él tes -
sen Karcsi bácsi!

– Az 1956-os forra-
dalom 53. évfordulóján
Szarka Zoltán, olim-
piai bajnok labdarúgó,
elnökségünk tagja a Ló-

ránt Gyula-díj elisme-
résben részesült. Kitün-
tetéséhez őszintén gra-
tulálunk, további si ke -
res munkát kí vá nunk!

– Az SZJA 1%-ának felajánlásaiból
2009-ben egyesületünk 191.435 Ft-ot ka-
pott az APEH-tól. Támogatóinknak hálá-
san köszönjük, hogy egyesületünket jelöl-
ték meg kedvezményezettnek, a jövőben
is számítunk nagyvonalú segítségükre.

Hírek az egyesület életéből

Csíkszereda Olimpikonok Fala
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A kenukirály dalra fakadt
A körmendi Faludi Ferenc Könyv-

tár „Könyves Vasárnap” elnevezésű
programsorozatába illesztve látta ven-
dégül egyesületünk a hetvenes évek
kenukirályát, a kilencszeres világbaj-
nok, háromszoros Európa-bajnok és
kétszeres olimpiai ezüstérmes Wich-
mann Tamást.

A beszélgetés során a szépszámú ér-
deklődő megismerhette a kenus legen-
da küzdelmes életét sajnálatos és majd-
nem végzetes gyerekkori balesetétől a
világbajnoki címekig. Tizenkét évesen
kezdett kenuzni, előtte boksszal pró-
bálkozott. Számára a sport a rehabilitá-
ció egyik csodálatos lehetősége volt. Ti-

zenhét évesen már felnőtt magyar baj-
nok, húszévesen a mexikói olimpia
ezüstérmese Petrikovics Gyulával.
Még három olimpiának indult neki
győzelmi esélyekkel, de végül még egy
ezüstig és bronzig jutott. Az olimpiá-
kon mindig történt valami megmagya-
rázhatatlan, ami máskor nem. A legna-
gyobb csalódásáról, a moszkvai olim-
piáról elérzékenyülve mesélt, még min-
dig beleborzong, ha erről kell beszél-
nie. Abszolút esélyes volt, hiszen a meg-
előző évben az év sportolójának válasz-
tották hazánkban, sorra nyerte a verse-
nyeket, szakmailag pedig mindent tu-
dott sportágáról. A Matija Ljubeknek

nyújtott önzetlen segítségéért megkap-
ta az UNESCO által alapított nemzetkö-
zi Fair Play-díjat. A túlzott nagy aka-
rásnak azonban kudarc lett a vége. Pá-
lyafutásával mégis elégedett lehet, a
magyar sport halhatatlanjai közé emel-
kedett. Elég csak annyit megemlíteni,
hogy pályafutása 18 éve alatt minden
világversenyéről éremmel tért haza, ki-
véve a moszkvai olimpiát. Páratlan si-

kertörténet az övé, de az a fránya, el-
mulasztott olimpiai bajnoki cím miatt
van egy kis hiányérzete. 

Jó barátságot ápol egykori vasi szár-
mazású riválisaival, Hajba Antallal és
Tatai Tiborral is, akikkel van miről
társalogniuk, ha összefutnak. A nyolc-
vanas években a filmvásznon is feltűnt.
A Vámmentes házasságban, több Buj-

tor filmben és a Maigret felügyelő né-
hány epizódjában is szerepet kapott.
1987 óta vezeti saját éttermét, melyet a
kenusok védőszentjéről, Szent Jupát-
ról nevezett el, majd később egyszerű-
en átkeresztelte Wichmann-kocsmára.
Ő a szakács is, néha énekel és gitározik
vendégeinek. A gitár ezúttal is kéznél
volt és a „kenukirály dalra fakadt”. Igazi
kenus, Szent Jupátot dicsőítő énekekkel
rukkolt elő, de érzelgős mexikói dal is
szerepelt repertoárjában.

Az olimpiai baráti körök vezetőinek
2009. évi találkozójára október 17-én
Mosdóson került sor. A megjelent ki-
lenc olimpiai kör képviselőit Keresz-
tes József polgármester köszöntötte,
majd tájékoztatást adott az ezer lakosú
kisközség életéről. Dr. Jakabházyné
Mező Mária, a Magyar Olimpiai Aka-
démia főtitkára szintén üdvözölte a

körök vezetőit és a megjelent olimpi-
konokat: Dömötör Zoltán vízilabdá-
zó és Varga János birkózó olimpiai
bajnokot, valamint Dunai János lab-
darúgót és Halász János kosárlabdá-
zót. Ezt követően néma tiszteletadás-
sal adóztak a megjelentek a közelmúlt-
ban elhunyt két olimpiai kör vezető,
dr. Bali Mihály és Schlegel Oszkár
emlékének. 

A találkozó első felében Bóna Ká-
roly, a házigazda Steiner Rezső Olim-
piai Baráti Kör elnöke mutatta be a jö-
vőre 10 éves egyesületet. Jó lokálpatri-
óták lévén a település egyetlen olim-
pikonjáról nevezték el körüket. Első
vendégük a névadó lánya, Steiner Er-

nesztina volt, majd olyan sportolók

fordultak meg a községben, mint Ró-

zsa Norbert, Gedó György, Bárdosi

Sándor és Nagy László. Fő rendezvé-
nyük az Olimpiai Nap, mely tömeg-
és szabadidősport versenyszámokból
áll. Terveznek Steiner Rezső emléktáb-
lát is, mely a község rendezési terve
miatt késik. Somogy megye 7 olimpiai
bajnoka nagy tiszteletnek örvend, de
Bóna Károly sajnálja, hogy nincs pél-
dául Czibor Zoltán emléktábla és
Zombori Ödön emlékverseny. Viszont
emléktábla díszeleg dr. Fuchs Jenő
kard vívó olimpiai bajnok egykori sió-
foki nyaralója falán. 

A találkozó második felében a kö-
rök képviselői saját egyesületük mű-
ködéséről, az elmúlt év eseményeiről
és jövőbeni terveikről adtak tájékozta-
tást. Olimpiai Egyesületünk tevékeny-
ségét Gál László alelnök mutatta be.

Kiemelte, hogy az egyesület által eddig
állított négy emléktábla (Rajczy, Hal-
may, Csejthey és Németh Pál) után
újabb két emléktábla állítását tervez-
zük, tisztelegve Hajós Alfréd és Zimo-

nyi Róbert életműve előtt. Az Olim-
piai Bajnokok Klubja munkájáról Dö-
mötör Zoltán elnök számolt be.

Olimpiai körök vezetőinek eszmecseréje


