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A londoni olim-
pia zárónapján 
ünnepelte 70. szü-
letésnapját Szarka Zoltán, Mexikó olimpiai 
bajnok labdarúgója, egyesületünk alapító tag-
ja. Az időpont egyezőség miatt kicsit később, 

2012. szeptember 13-án, csütörtökön 18 
órakor, a Malom Sörözőben lévő klubhelyi-
ségünkben fogjuk köszönteni olimpiai baráti 
körünk nevében. Még frissen él bennünk an-
nak a 2002. évi ünnepégnek emléke, ahol az 
1968-ban olimpiai bajnokságot nyert csa-
pattársaival együtt ünnepeltük Zoli 60. szü-
letésnapját. Szinte hihetetlen, hogy közte 
eltelt már egy évtized, hiszen Zolit látva, azt 
hihetnénk, hogy megállt az idő, ő semmit nem 
változott. Olimpiai Egyesületünk díszpolgári 
címre javasolta az idén, melyről még ebben 
a hónapban dönt Szombathely MJV közgyű-
lése.

A születésnapi köszöntőn minden tagtár-
sunk megjelenésére számítunk!

Pars Krisztián ünneplésére gyűltek össze 
szűkebb hazájában, Szentgotthárdon. Sokan 
voltak kíváncsiak a város világhírű sporto-
lójának  köszöntésére, akinek a város képvi-
selő-testülete díszpolgári címet ado-
mányozott. A címet igazoló okmányt 
Huszár Gábor polgármestertől vette 
át Krisztián, aki aztán megköszönte a 
szentgotthárdiaknak, szüleinek, csa-
ládjának, testnevelőinek, hogy segítet-
ték, elindították ezen a pályán. Jelen 
volt a  szintén szentgotthárdi  nagy 
előd, Gécsek Tibor is, dr. Vargyas 
Csaba,  a Vas Megyei Atlétikai Szö-
vetség elnöke pedig emlékplaketteket 
adott át Krisztián szüleinek, kereszt-

anyjának és barátnőjének. A rendezvény be-
szélgetéssel zárult, melybe Pars Krisztián 
mellett edzője, Németh Zsolt és a már emlí-
tett Gécsek Tibor is bekapcsolódott.

Pars Krisztián díszpolgár lett
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Különleges vendégei voltak júliusban 
olimpiai baráti körünknek. Az egyetlen szom-
bathelyi születésű olimpiai bajnok, dr. Rajczy 
Imre leszármazottai jártak Szombathelyen. A 
vívó olimpiai bajnok Katalin lánya férjével, 
Honfi  Jánossal és fi úkkal egyenesen az ar-
gentin fővárosból érkeztek, őket elkísérték a 
magyarországi rokonok is, Rasztovich Péter 
és felesége, Piroska. Megható pillanatok vol-
tak, amikor a Szily János utcai szülőháznál 
felidézték emlékeiket (Katalin 1982-ben járt 
utoljára Szombathelyen.), majd egyesületünk 
vezetőivel megkoszorúzták Rajczy Imre em-
léktábláját. Ezt követően kilátogattak a hama-
rosan beépülő Rajczy Imre utcához. Az esti 
beszélgetés előtt még volt idejük ismerkedni 
Szombathely nevezetességeivel is. 

A közönségtalálkozó pedig, mint a ven-
dégek, és mint az érdeklődők számára fe-
lejthetetlen élményeket nyújtott. Jelen volt 
Szombathely másik olimpiai bajnoka, Szarka 
Zoltán labdarúgó is. Rajczy Imre („Baba”) 
életéről sok új információval és legendás tör-
ténetekkel bővültek ismereteink. Megtudhat-
tuk, hogy Buenos Airesben is büszke volt 
gyökereire, a lakása falát egy Szombathely 
címer díszítette. Távol a hazájától is kitűnt 
szervezőkészségével, az argentin magyarság 
egyik szellemi vezére lett. Komoly sport és 
üzleti sikerei mellett élete végéig megőrizte 
vidámságát, humorérzéke a nehéz időkben 

is segítette. A család jóvoltából bepillantást 
nyerhettünk az argentin magyar kolónia éle-
tébe is, a távolság és az idő sem kezdte ki ma-
gyarságukat, aminek ékes bizonyítéka, hogy a 
magyar nyelvet kiválóan beszélik, még a kint 
született unoka is.

Rajczy Katalin és családtagjai elismerés-
sel nyilatkoztak hagyományőrző tevékenysé-
günkről, arról, ahogy Szombathelyen a Ber-
linben olimpiai bajnokságot nyert családfő 
emlékét őrizzük és ápoljuk. Az est vége szin-
te már kötetlen beszélgetéssé alakult, ahol a 
Rajczy család minden tagjához intéztek kér-
déseket a lelkes érdeklődők.

A Rajczy család látogatása olimpiai kö-
rünk életében igazán rangos és felejthetetlen 
esemény volt, mely után egy csodálatos él-
ménnyel gazdagabban térhettek haza a részt-
vevők.

A Rajczy család látogatása Szombathelyen
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Új győztesek a XIII. Halmay úszókupán
Az idén 50. születésnapját ünneplő Büki 

Gyógyfürdő már tízedik alkalommal adott ott-
hont a névadónk, Halmay Zoltán tiszteletére 
megrendezésre kerülő úszókupának. Az 50 yar-
dos amatőr verseny összes számában új győz-
teseket ünnepelhetett a szépszámú nézősereg. 
A hazai résztvevők mellett német, olasz és len-
gyel indulók is próbára tették úszótudásukat.

A 14 év alattiak versenye izgalmakban ve-
télkedett a felnőttekével. A fi úknál a szombat-
helyi Szuák Ákos 28,32 mp-es remek idővel 
győzött. A lányok döntőjébe három Jánosi 
kislány is bekerült, közülük Iringó - szintén 
nagyszerű eredményt elérve - szerezte meg a 
győzelmet. A lányok nagypapája, a dombóvári 
Pápai Lajos is elindult a versenyen és a maga 
71 évével a kupatörténet legidősebb résztve-
vője címet is kiérdemelte.

A felnőttek versenyei, ha új csúcsokban 
nem is, de nagy csatákban és izgalmakban 
bővelkedőek voltak. A hölgyek mezőnyében 
egy nagy visszatérésnek lehettünk szemtanúi. 
A szombathelyi Konczér Adrienn több év 
kihagyás után újra rajthoz állt és szoros csatá-
ban el is hódította a kupát. A férfi aknál Keszti 
Mihály 4 ezüstérem és 3 bronzérem után ma-
gabiztos versenyzéssel szerezte meg első győ-
zelmét a Halmay Kupán. Ki kell még emelni 
a bronzérmes lengyel Mateusz Wisniewski 
teljesítményét is, aki legjobb idővel került 
döntőbe.

Az úszóverseny díszvendége Halmay Zol-
tán szülőhelyének, Magasfalunak, a szlovákiai 
Vysoká pri Morave községnek polgármestere, 
Dušan Dvoran volt, akitől a versenyzők átve-
hették a díjakat is. Olimpiai baráti körünk és 
a szlovák falu kapcsolata továbbra is példaér-
tékű, melynek ékes bizonyítéka, hogy Dušan 
Dvoran ismét megtisztelte rendezvényünket.

A verseny szervezésében részt vettek: 
Szummer Tamás (szakmai felelős), Hor-
váth Vilmos (kommentátor), Benyák András 
(emléklapírás), valamint Gál László, Me-
cséri Csaba és Horváth Péter, akik a tech-
nikai lebonyolításban működtek közre. Hor-
váth Péter és Iszak Rajmund személyében 
két „halmays” is elindult az úszóversenyen, 
mindketten közel álltak a döntőbe jutáshoz.

• • •
A XII. Halmay kupa végeredménye:
Férfi ak: 1. Keszti Mihály (Szombathely), 

2. Kupi Benedek (Szombathely), 3. Mateusz 
Wisniewski (Lengyelország)

Nők: 1. Konczér Adrienn (Szombathely), 
2. Kupi Julianna (Szombathely), 3. Prugberger 
Sára (Szombathely)

Fiúk (14 év alatt): 1. Szuák Ákos (Szom-
bathely), 2. Varga Krisztián (Zalakaros), 3. 
Philipp Ziegenbalg (Németország)

Lányok (14 év alatt): 1. Jánosi Iringó 
(Szolnok), 2. Balogh Orsolya (Budapest), 3. 
Jánosi Imola (Szolnok)



Halmay-turmix
Az idei, olimpiai évben egyesületünk tag-

jai számos helyen és formában terjesztik az 
ötkarikás eszmét. Tavasszal az Európai Sport 
Hagyományőrző Egyesület szervezésében a 
délvidéki Bácskatopolyán 7 tagtársunk vett 
részt konferencián. Dr. Hencsei Pál és Hor-
váth Vilmos előadóként, míg Békefi  Mik-
lós, Mecséri Annamária, Mecséri Csaba, 
Mecsériné Doktor Rozália, Holler Péter és 

Pintér László részvevőként ápolta az olim-
piai hagyományt. Gál László és Horváth 
Vilmos a szombathelyi börtönben is tartottak 
előadásokat. Elnökünk Szarka Zoltánnal 
Répcelakon, önállóan pedig Vépen, Táplán-
szentkereszten, 17 szombathelyi iskolában, 
valamint a karnevál alatt az Isis - szentélyben 
tartott nagysikerű előadásokat. Dr. Hencsei 
Pál számos budapesti iskolában terjesztette az 
olimpiai gondolatot.

A XXX. nyári olimpiai játékokon számos 
tagtársunk vett részt személyesen. Tóth At-
tila vetélkedő nyertesként, dr. Hencsei Pál, 
dr. Havasi Tibor, Surányi Péter magánem-
berként, Németh Zsolt edzőként, Pars Krisz-

tián pedig versenyzőként járta meg Londont. 
Valamennyien szuperlatívuszokban beszélnek 
a rendezésről. Krisztiánnak különösen szép 
emlékei vannak, ő a kalapácsvetés aranyérmét 
is hazahozta.

Szeptember 16-án, vasárnap a Savaria 
Múzeum előtti parkban a Vas Megyei Múze-
umok Igazgatósága immár ötödik alkalommal 
rendezi meg a Múzsák Kertje elnevezésű 
programot.  Ezen civil egyesületek is egy-egy 
standon bemutatkozhatnak. Egyesületünk is 
jelen lesz a délután 2 órakor kezdődő rendez-
vényen, ahová várjuk tagtársainkat is.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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