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Különleges vendége 
lesz 2020. szeptem-
ber 24-én, 18 órakor 
olimpiai egyesüle-
tünknek. A Vas me-
gyei parasport egyik 
legnagyobb egyénisé-
ge, Ekler Luca láto-
gat el körünkbe. Bár 
Győrben született, 
de ezer szállal kötő-
dik Szombathelyhez.
11 éves korában sztrókot kapott, melynek kö-
vetkeztében lebénult a bal oldala. A fi ziote-
rápiás és gyógytornás kezeléseknek és óriási 
akaraterejének eredményeképpen fokozatosan 
szinte teljesen felépült. Gyermekkorában teni-
szezett, de betegsége után váltania kellett és az 
atlétikánál kötött ki. Első edzője egyesületünk 
tagja, Halmosiné Séfer Rozália volt. 2018 óta 
vesz rész paraatlétikai versenyeken. Fiatal kora 
ellenére eredménylistája már most lenyűgöző. 
Kedvenc számában, a távolugrásban – kate-

góriájában – világ- és Európa-bajnoknak 
mondhatja magát, de 100 m-es és 200 m-es 
síkfutásban is ezüst- és bronzérmek jelzik 
tehetségét. Távolugrásban és 100 m-es 
síkfutásban kvalifi kálta magát a tokiói 
paralimpiára. Távolugrásban 551 cm-el 
ő tartja a világcsúcsot. 2019-ben az év női 
magyar parasportolójának és az év vasi 
emberének is megválasztották.
A Malom utcai klubhelyiségünkben sorra ke-
rülő érdekesnek ígérkező élménybeszámoló-
ra szeretettel várjuk egyesületünk tagjait.

Koszorúzás 
Farkasréten

Névadónk, Halmay Zoltán halálának 64. 
évfordulóján megkoszorúztuk a Farkasréti 
temetőben lévő sírját. A megemlékezésen – a 
koronavírus járvány miatt – csak budapes-
ti tagtársaink, Hencsei Pál, Surányi Péter, 
Bihátsi László, Mestyanek Ödön és Gál Ta-
más vettek részt.



Halmay Családi Nap harmadszor
Július 4-én már harmadszor rendeztük meg a 
Halmay Családi Napot. Kellemes meglepe-
tésként a vártnál nagyobb érdeklődés mutat-
kozott az idei családi napunk iránt, 46 fő vett 
részt az összejövetelen. Úgy látszik, hogy a 
koronavírus járvány miatti kényszerszünet 
után mindenki már alig várta, hogy „Halmay 
családi körben” újra találkozzunk. A hely-
színt ismét Császár Zoltán és felesége, Klári 
nyomdaipari cége biztosította. Az egyesület 
vezetőségének célja, hogy tagtársaink és csa-
ládtagjaik töltsenek el egy napot sportverse-
nyekkel fűszerezve, kötetlenül beszélgetve 
egy jó gulyásleveles és egy-egy pohár ital 
mellett.

A sportversenyeket ebben az évben is a ko-
sárlabda (kosárra dobás), a labdarúgás (kis-
kapura lövés) és az asztalitenisz sportágak 
jelentették. A versenyek kiváló hangulatban 
zajlottak. Az eredmények sportáganként.
Kosárlabda: 1. Mittli Ödön, 2. Csóka Barba-
ra, 3. Orgován Ferenc, 4. Radányi Edit.
Labdarúgás: 1. Horváth Péter, 2. Gál 
László, 3. Simonyi Ferenc, 4. Németh 
Péter.
Asztalitenisz: 1. Szakály Ferenc, 2. 
Horváth Vilmos, 3. Kerényi János, 4. 
Gál Tamás.
A versenyzők éremdíjazásban ré-
szesültek és minden helyezett a csalá-
di napot támogató Aposztróf Kiadó 
egy-egy könyvét kapta meg ajándékba. 

Szintén könyvvel jutalmaztuk a legidősebb, 
a legfi atalabb, a legtávolabbról és a legköze-
lebbről jövő (ez természetesen a házigazda) 
résztvevőt.
A visszajelzések alapján rendezvényünk re-
mekül sikerült, aki megjelenésével megtisz-
telte a családi napot jól érezte magát. Egye-
sületünk vezetősége köszönetét fejezi ki 
mindenkinek, aki bármely módon hozzájárult 
a rendezvény sikeres és eredményes megren-
dezéséhez. Azaz hálás köszönet a Császár 
családnak, akik már harmadszor biztosították 
az ideális helyszínt, a „főző brigádnak”, akik 
újra ízletes falatokkal ajándékoztak meg ben-
nünket, az adományozóknak, akik italokkal, 
sós pogácsával, édes süteményekkel és más 
nyalánkságokkal halmozták el a résztvevőket, 
a Dobó SE-nek, akik ismételten rendelkezé-
sünkre bocsátották a sörpadokat, az Aposzt-
róf Kiadónak, akik önzetlenül könyvtámo-
gatást nyújtottak és a szervezőknek, akik a 
sportversenyeket lebonyolították.
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XII. Németh Pál Emléknap
A XII. Németh Pál Emléknapon kalapács-
vető-versennyel, fi lmvetítéssel és koszorú-
zással emlékeztünk a dobópápára, a 2009-ben 
elhunyt Németh Pál mesteredzőre. A kor-
osztályos versenyzők után a felnőttek léptek 
dobókörbe. Az idei világranglistát vezető 
Halász Bence sorozatban negyedik versenyét 
zárta 78 méteren felüli eredménnyel – ezúttal 
78,55-ig jutott. A Dobó SE másik olimpiai 
kvótása, Gyurátz Réka úgy tűnik, már túl van 
a deréksérülésén, de a nagy dobás még várat 
magára, 67,62-dal zárt. Az olimpiai bajnok 
Pars Krisztián ezúttal nem versenyzett, ha-
nem díjátadóként működött közre. A verseny 
legnagyobb meglepetését a juniorok 6 kilós 
szerével dobó 18 éves Doma Benedek szol-
gáltatta. Rögtön az első dobásával öt métert 
(!) javított egyéni legjobbján. A 77,36 méteres 
eredménnyel a világranglista második helyé-
re ugrott. A páros kalapácsvető gálaverseny 
során mivel Doma Benedek párja, Németh 
Zsanett is kiegyensúlyozottan teljesített, így 
csak mögöttük alakult szorosan a verseny. 
A második helyen Halász Bence végzett a 
veszprémi Gombás Petrával, a harmadik pe-
dig a Rába Dániel–Rajczi Bianka duó lett.
A páros kalapácsvető-verseny végeredmé-
nye (a külön nem jelöltek a Dobó SE ver-
senyzői): 1. Doma Benedek–Németh Zsanett 
137,42 pont. 2. Halász Bence–Gombás Pet-
ra (VEDAC) 134,26 pont, 3. Rába Dániel–
Rajczi Bianka 133,03 pont.

A verseny után Horváth Vilmos, a Dobó SE 
elnöke és Tóth Kálmán, a szombathelyi ön-
kormányzat sportbizottságának elnöke idézte 
fel Németh Pál életét, sportpályafutását és 
szellemiségét. Ezt követően a mesteredző 
szobránál helyezték el a megemlékezés koszo-
rúit a különböző szervezetek és magánszemé-
lyek, köztük a híres tanítvány, az Európa-baj-
nok Gécsek Tibor is. Egyesületünk nevében 
Mittli Ödön alelnök, Jenei Ferenc és Pintér 
László koszorúzott. Végül Soós Ágnes 2007-
ben készült A dobópápa c. dokumentumfi lm-
jének levetítésével idéztük fel Németh Pál 
alakját. Az estét – mint mindig – a Dobó SE 
elnökségi tagjai által készített bográcskülönle-
gesség melletti kötetlen beszélgetés zárta.
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Elhunyt Hajós Imre tagtársunk
Augusztus 20-án 62. 
életévében váratlanul 
elhunyt Hajós Imre 
tagtársunk. Imre Kő-
szegen született, de 
Velemben nőtt fel, 
majd a kőszegi gimná-
ziumban érettségizett. 
A sport szeretete ho-
zott össze bennünket 
az Irány Atlanta elnevezésű vetélkedőn, ahol 
Imre a megyei verseny élmezőnyében végzett. 
Alapító tagja volt egyesületünknek, évekig 
aktívan látogatta rendezvényeinket, de az élet 
más irányba sodorta. Városi képviselőként, 
a vöröskereszt és a karitász önkénteseként  a 
közösségért, a rászorulókért dolgozott, akin 
tudott segített. Két éve tért vissza újra baráti 
körünkbe, júniusban, a családi napunkon még 
együtt ünnepeltünk.

Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled, emlékedet 
tisztelettel megőrizzük.
Nyugodj békében, Imre!
Temetésére 2020. augusztus 27-én, a velemi 
temetőben került sor. A gyászszertartást dr. 
Székely János Szombathelyi megyéspüspök 
celebrálta, gyászbeszédet mondott Horváth 
Vilmos, gyermekkori barátja.

Meghalt Rehus Uzor György súlyemelő olimpikon
Szintén augusztus 20-
án este kőszegi ottho-
nában, alig egy hónap-
pal 74. születésnapja
után elhunyt Rehus 
Uzor György, a Hala-
dás VSE olimpiai ne-
gyedik, vb ezü sté rmes, 
né gyszeres Európa-
bajnoki bronzé rmes 
sú lyemelő je. Az 1992-es barcelonai olimpián 
a válogatott edzőjeként vett részt.
Rehus Uzor György Ikerváron fejezte be 
az általános iskolát, de a súlyemeléssel már 
Győrben került közelebbi kapcsolatba. Né-
meth Pálnak köszönhetően 1965 júniusában 

a Haladáshoz igazolt. Tóth Géza volt a neve-
lőedzője, akinek sok mindent köszönhet, hi-
szen ő fedezte fel és segítette kibontakoztatni 
tehetségét. Az olimpiákkal nem volt szeren-
cséje. Négy olimpiára készült, azonban csak 
egyre sikerült kijutnia. Visszavonulása után 
háromszor nyert veterán világbajnokságot.
1971-ben Kőszegre nősült, itt alapított csalá-
dot és a későbbiekben itt is építették fel csalá-
di házukat. Rehus Uzor György alapító tagja 
volt egyesületünknek, de az utóbbi években 
teljesen visszavonult a közszereplésektől.
Kedves Gyuri!
Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled. Emléke-
det tisztelettel és szeretettel megőrizzük.
Isten veled, nyugodjál békében!

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