
Szombathelyi vívónap Rajczy Imre és 
Komatits József olimpikonok tiszteletére

Koszorúzás a Farkasréti temetőben

XVII. évfolyam 4. szám • 2013. szeptember

Olimpiai Egyesületünk a Szombathelyi Ví-
vóakadémiával közösen 2013. szeptember 27-
én, pénteken, Szombathely Fő terén, 14.30 órá-
tól 18 óráig VÍVÓNAPOT tart. A rendezvény 
célja a vívósport népszerűsítése és főhajtás a 
két nagyszerű szombathelyi sportember emlé-
ke előtt. Az eseményt megtiszteli jelenlétével 
Sákovitsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok 
tőrvívónő, dr. Kamuti Jenő olimpia ezüstér-

mes tőrvívó és dr. Jakabházyné Mező Mária, 
a Magyar Olimpia Akadémia főtitkára.

A program:
14.15: Koszorúzás dr. Rajczy Imre Szily 

János utcai szülőházánál. Előtte szűk körben 
látogatás Komatits József özvegyénél, emlé-
kezés a legjobb vasi tőrvívóra.

14.30: Fő téri sátor és pást. Fegyvernemi 
bemutatók, amelyeken bárki kipróbálhatja a 
vívást, plasztront ölthet és megvívhat az aka-
démia sportolóival.

17.00–18.00: Beszélgetés a két olimpikon 
vendéggel

A sátorban dr. Rajczy (Rasztovich) Imre 
és Komatits József pályafutását, valamint a 
szombathelyi vívósport történetét bemutató 
tablók lesznek megtekinthetők.

Minden sportbarátot szeretettel hívunk és 
várunk!

Halmay Zoltán halálának 57. évfordulóján a Far-
kasréti temetőben lévő sírjánál olimpiai baráti kö-
rünk nevében Horváth Vilmos elnök, dr. Bihátsi 
László, Fericsán Kálmán, dr. Hencsei Pál, dr. 
Mestyanek Ödön és Surányi Péter tagtársaink he-
lyeztek el koszorút. A megemlékezés során felidézték 
egyesületünk névadójának életpályáját a magasfalusi 
gyermekkortól az olimpiai sikereken keresztül egé-
szen a betegségekkel terhelt öregkorig. Halmay Zol-
tán 1956. május 20-án, Budapesten hunyt el, a Far-
kasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.
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Németh Pál tiszteletére már ötödik alkalom-
mal rendezett emléknapot a Dobó SE és olimpiai 
baráti körünk. A Németh Pál utca már két éve 
létezik, igaz egyelőre csak egy ház alkotja. Az 
idén az utcanévtáblát és az egyetlen ház kerítésén 
elhelyezett emléktáblát 
avatták fel. Mielőtt Né-
meth Pál özvegye, Mari-
ann néni leleplezte a Je-
nei Ferenc által készített 
emléktáblát, Horváth 
Vilmos, egyesületünk és 

a Dobó SE elnöke, valamint dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely polgármestere emlékeztek a névadó 
mesteredzőre. Az emléktábla Pali bácsi edzői ars 
poeticáját is hirdeti, miszerint fő feladatának tisz-
tességes emberek kinevelését tekintette.

A hirtelen jött hőség és a hétközi rendezés el-
lenére is szép számmal megjelent sportbarátok 
az Arena Savariába vonultak, ahol Pali bácsi 

emléktáblájánál koszorút helyeztek el a Magyar 
Olimpiai Akadémia, Szombathely MJV Önkor-
mányzata, a Halmay Egyesület és a Dobó SE 
képviselői. Itt Lazáry Viktor alpolgármester 
idézte fel gondolatait Németh Pálról, kiemelve, 
hogy életműve példaértékű és igazán maradan-
dó, a hozzá hasonló személyek emléke halá-
luk után is tovább él. Dr. Jakabházyné Mező 
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 
beszédében szintén méltatta Németh Pál edzői 
nagyságát és elérzékenyülve idézte fel felejthe-
tetlen londoni élményét, azt a pillanatot, amikor 
a kalapácsvetés győztese, a megemlékezésen is 
jelenlévő Pars Krisztián néhai edzője fényké-
pével futotta tiszteletkörét.

Ezúttal sem maradt el a páros kalapácsve-
tő verseny. Ezt a versenyformát Pali bácsi fi ai, 
Zsolt és László találták ki. Pars Krisztán is 
dobott, igaz csak szólóban, de 6 kg-os szerrel 
egyéni csúcsot ért el, 91 m-re szállt a kalapácsa. 
A versenyen a Horváth Bálint és a szlovák Ni-
kola Lomnicka alkotta páros diadalmaskodott. 
Az eredményhirdetésénél Németh Pál családja 
működött közre.

A páros verseny után a jelenlévők egy fi lm-
összeállítás megtekintésével tisztelegtek a Vas 
Megyei Atlétikai Szövetség áprilisban elhunyt el-
nöke, dr. Vargyas Csaba előtt. Ezt követően Hor-
váth Vilmos „Művészlelkek” címmel tartott érde-
kes olimpiatörténeti előadását, majd az emléknap 
kötetlen beszélgetéssel és estebéddel zárult.

Utcanévtábla avatás a Németh Pál Emléknapon
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XIV. Halmay Kupa Bükfürdőn
Egyesületünk már tizennegyedik alkalom-

mal rendezte meg amatőr úszóversenyét, 
a Halmay Kupát. A táv ezúttal is 50 yard 
(45,72 méter) volt. A Büki Gyógyfürdő tíz 
éve kiváló házigazdája ennek az unikumnak 
számító versenynek. Az időjárás ismét ke-
gyeibe fogadta a versenyzőket, szép számmal 
érkeztek nevezések, a nézők zsúfolásig meg-
töltötték a medence környékét.

A 14 év alattiak versenye egyre népsze-
rűbb és színvonalasabb, az időeredmények a 
felnőtteknél is megállnák a helyüket. A fi úk-
nál a fertődi Pozvai Martin győzött a kenézi 
Hetyei testvérek előtt. A lányok versenyét a 
budapesti Balogh Orsolya nyerte, aki tavaly 
ezüstérmes volt.

A felnőttek versenye ezúttal is bővelkedett 
izgalmakban, ha új csúcsok nem is születtek. 
A hölgyek mezőnyében ismét egy nagy visz-
szatérésnek lehettünk szemtanúi. Keszti Júlia 
hét év után újra diadalmaskodott és tette ezt 
már, mint három gyermek édesanyja. A férfi ak 
versenyét az idén egy fi ú nyerte. Nem tévedés, 
a kőszegi Németh Bálint még indulhatott vol-
na a 14 év alattiaknál is, de ő a nehezebb utat 
választotta, a felnőttek mezőnyében mérette 
meg magát, ahol remek versenyzéssel hódítot-
ta el a kupát. De nem először, hiszen 2011-ben 
a 14 év alattiak versenyét már megnyerte.

A női és férfi  verseny ötödik helyezettjei 
„Halmay érdekeltségűek”: Mecséri Annamá-

ria tagtársunk, Horváth Hunor pedig egye-
sületünk elnökének fi a.

Ebben az évben megrendezhettük volna a 
családok versenyét is, hiszen feltűnően sok 
testvér, házaspár, szülő és gyermeke indult. 
A 14 év alatti helyezettek között ott találjuk a 
Pozvai, Hetyei, Szabó és Márton testvéreket, 
míg a felnőttek között az ezüstérmes Printz-
Markó Erzsébet és a 4. helyezett Printz 
Ákos az egyik díjátadónak, Printz Jánosnak, 
a MOA tanácstagjának a menye és fi a.

A XIV. Halmay Kupa végeredménye – 
felnőttek (50 yard):

Férfi ak: mp
1. Németh Bálint (Kőszeg) 24,68
2. Tureczky Róbert (Szombathely) 26,92
3. Lelkes János (Szlovákia, Somorja) 27,40
Nők: mp
1. Keszti Júlia (Szombathely) 30,51
2. Printz-Markó Erzsébet (Sikátor) 32,75
3. Iva Kores (Csehország) 36,40
A XIV. Halmay Kupa végeredménye – 14 

év alattiak (50 yard):
Fiúk:  mp
1. Pozvai Martin (Fertőd) 29,88
2. Hetyei Erik (Kenéz) 30,13
3. Hetyei Ervin (Kenéz) 34,82
Lányok: mp
1. Balogh Orsolya (Budapest) 31,69
2. Szabó Noémi (Szombathely) 32,66
3. Pozvai Kiara (Fertőd) 33,03



„Ezt bárki meg tudta volna csinálni!”

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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. • E-mail: halmay@halmay.hu • www.halmay.hu

Tatai Tibor meghí-
vásának ötletgazdája, 
Gyöngyösfalu „sport-
felelőse”, Kiss Tibor 
volt, aki egy rendez-
vényen találkozott 
az egykori kenussal. 
A Lukácsházi Mű-
velődési Ház adott 
otthont a „Pösétől 

Mexikóvárosig” címmel meghirdetett estnek. 
„A meghívással régi adósságát törleszti a szü-
lőfalu, a későbbiekben szeretnénk Tiborral 
folyamatosan kapcsolatban maradni” – hang-
súlyozta Virág János, lukácsházi polgármes-
ter. A rendezvény lebonyolításában olimpiai 
baráti körünk is közreműködött. Horváth 
Vilmos elnök köszöntötte az egybegyűlteket, 
megemlítve, hogy a „Vasi kenukirály” már 
két ízben vendégeskedett Szombathelyen. Ezt 
követően átadta a szót Mexikóváros olimpiai 
bajnokának, akivel Gál László, egyesületünk 
alelnöke beszélgetett.

Az est folyamán végig pörgött előttünk 
Tibor életének fi lmje, a nagycsömötei csíny-
tevésektől, a Xochimilcóban Wichmann 

Tamással vívott külön versenyen keresztül 
egészen Szentendréig, a mai nyugodt, boldog 
családi életig. A beszélgetés a humort sem 
nélkülözte. Mikor egy helybéli férfi ú, aki 
közvetlenül Tibor után született, megkérdez-
te, hogy emlékezik-e rá, ő csak annyit felelt 
tréfásan: Valahogy a lányokra jobban em-
lékszem! A fi lmkockák segítségével a publi-
kum is megnézhette az olimpiai bajnokságot 
jelentő futamot. A mexikói diadal jelentősé-
gét jelzi, hogy olyan klasszisok, mint Lewe, 
Galkov és Patzaichin is vert a mezőnyben 
végeztek.

Pályafutását hirtelen fejezte be, erről így 
vallott: „1971-ben második lettem a belgrádi 
világbajnokságon Lewe mögött. A gratulá-
ció helyett azt közölték velem az illetékesek: 
„Ezt bárki meg tudta volna csinálni!” Én 
meg azt mondtam, hogy akkor csináljátok 
meg! Elfogadtam és tudomásul vettem a 
döntést.”

Tatai Tibor edzői hitvallásáról is beszélt: 
„Szép dolog olimpiai bajnokokat nevelni, 
de ennél sokkal nagyobb tett a fi atalokkal 
megszerettetni a sportot, akik így egészsé-
ges életmódon élnek.”


