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Születésének 109. évforduló-
ján koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartott olim-
piai baráti körünk az egyet-
len szombathelyi születésű 
olimpiai bajnok, dr. Rajczy 
(Rasztovich) Imre Szily János 
utcai szülőházánál. A berlini 
olimpián kardcsapatban olim-
piai bajnokságot nyert sport-
ember 1911. november 8-án 
látta meg a napvilágot.

Az összejövetelen Gál László, 
egyesületünk elnöke idézte fel 
dr. Rajczy Imre emlékét, aki 
még az argentínai emigrációban 
is mindig szeretettel emlékezett 
Szombathelyre és büszke volt 
magyarságára. A kalandos élet-
út ismertetése során kiemelte az 
olimpiai bajnoki cím megszer-
zését és az 1937-os évet, mely 
dr. Rajczy Imre pályafutásának 

legnagyszerűbb évének tekint-
hető. Párizsban a kardcsapattal 
világbajnokságot nyert, kard 
egyéniben győzött a magyar 
bajnokságon, ami felért egy vi-
lágbajnoki címmel és megnyer-
te San Remóban az Aranykard-
versenyt, a döntőben a nagy ri-
vális, olasz „fenomén” Pintont 
verte kiélezett csatában. 26 éves 
korára minden álma valóra vált: 
Európa-, világ- és olimpiai baj-
nok lett.

Gál László beszélt az egyesület Rajczy csa-
láddal ápolt kiváló kapcsolatáról is. Az olim-
piai bajnok kardvívó Katalin lánya, Imre fi a 
és családtagjaik már több alkalommal elláto-
gatottak Szombathelyre. Az egyesület tisztele-
te jeléül egyik díját Rajczy Imréről nevezte el. 
A megemlékezés végén egyesületünk nevében 
Mittli Ödön és Halmosi Zoltán elnökségi 
tagok koszorút helyeztek el a szülőház falán 
lévő emléktáblán.



Vendégünk volt Ekler Luca paraatléta
Szeptember 24-én Ekler Luca, 
világ- és Európa-bajnok paraatléta 
látogatott el körünkbe. 2019-ben 
az év női parasportolójának és az 
év vasi emberének is megválasz-
tott fi atal sportolónő előbb érdekes 
előadást tartott eddigi pályafutásá-
ról, majd a közönség kérdéseire 
válaszolt.
A koronavírus járvány miatt csak 
az egyesület tagjainak meghirde-
tett élménybeszámoló nyitásaként 
Gál László, baráti körünk elnö-
ke köszöntötte az est vendégét 
és a megjelent sportbarátokat. Felelevenítette 
az egyesületnél a korábbi években megfordult 

parasportolók, így Tauber Zoltán asztaliteni-
szező, az első magyar paralimpiai bajnok, Pász-
tory Dóra úszó és Szekeres Pál vívó emlékét.
Ekler Luca felidézte az utóbbi évek legna-
gyobb sikereit. Beszélt betegségéről is, melyből 
óriási akaraterejének eredményeképpen szinte 
teljesen felépült. Nagy szerelme a tenisz volt, 
de sportágat kellett váltania. Édesapja is atle-
tizált, így ő is itt próbált szerencsét, éppen a 
jelenlévő Halmosiné Séfer Rozália, egykori 
válogatott atléta által irányított csoport edzéseit 
látogatta. Számára soha nem volt kérdés, hogy 
fel fog épülni betegségéből. 2017-ben elkezdte 
tanulmányait a Testnevelési Egyetemen, ahol 
azóta már Szalma László irányításával készül. 
2018 óta vesz részt paraatlétikai versenyeken. 
Fiatal kora ellenére eredménylistája már most 

lenyűgöző. Kedvenc számában, a 
távolugrásban – T38-as kategóriá-
ban – világ- és Európa-bajnoknak 
mondhatja magát. Távolugrásban 
már kétszer ugrott világcsúcsot, 
melyet jelenleg is ő tart. 2019-
ben a dubaji világbajnokságon 
– a magyar csapat legeredmé-
nyesebb versenyzőjeként – két 
számban (távolugrás és 100 m-es 
síkfutás) szerzett kvalifi kációt 
a tokiói paralimpiai játékokra. 
Történelmet írhat, ugyanis még 
paralimpián vasi sportolónő nem 

szerzett érmet. A férfi aknál Lorencz Péter 
1984-ben magasugrásban lett bronzérmes.
Ekler Lucát választották 2019-ben az év női 
parasportolójának, ami óriási elismerést jelen-
tett számára. De a tavalyi év sikerei nyomán nem 
csak a sport területén kapott megtisztelő elisme-
rést, őt választottak az év vasi emberének is.
Az Ekler család igazán sportos családnak szá-
mít. Elég csak nagyapját, Ekler Józsefet meg-
említeni, aki a Haladás legendás labdarúgója 
volt az ötvenes évek végén, három öccse pedig 
vízilabdázik. Bendegúz, a legnagyobb fi ú már 
az ifjúsági válogatottal vb bronzérmet nyert, je-
lenleg a Honvéd erőssége.
Luca igazi kapocs az épek és fogyatékosok kö-
zött. Az egyesületünknél töltött emlékezetes est 
is jó hírverést jelentett a parasportok számára. A 
találkozó végén felcsendülő tapssal a beszélge-
tést nem zártuk le, csak abbahagytuk, ugyanis 
Lucát a tokiói paralimpia után visszavárjuk.
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Csik Ferencre emlékeztünk Várpalotán
Szeptember 26-án a Várpalotához 
közeli Királyszálláson, a Trianoni 
békediktátum 100. évfordulójá-
ra rendezett kiállítás megnyitóján 
vett részt egyesületünk 16 fős de-
legációja. A nap második felében 
a Várpalotai Olimpiai Baráti 
Kör tagjaival találkoztunk. A Gál 
Gyuláról elnevezett városi sport-
csarnokban Szőllősi János, a vár-
palotai olimpiai baráti kör elnöke 
köszöntötte a két egyesület meg-
jelent tagjait, majd ismertette a közös progra-
mot. Ezt követően Gál László, egyesületünk 
elnöke megköszönte a várpalotai olimpiabará-
toknak, hogy a „halmaysok” kezdeményezésé-
re első szóra igent mondtak, így jöhetett létre 
ez a közös program, melynek apropóját Csik 
Ferenc személye jelenti. A beszédek után Gál 
László és Horváth Vilmos baráti körünk, míg 
Forgács Gábor és Sztanke  József a házigaz-
dák nevében koszorúkat helyeztek el a Berli-
ni Olimpiát nyert Csík Ferenc (aki többek 
között Várpalotán készült fel az olimpiára) 
emléktáblája és mellszobra előtt. Így tiszte-
legtünk nagyszerű sportteljesítménye előtt, 
egyben ezzel adóztunk 75 évvel ezelőtt bekö-
vetkezett tragikus halála szomorú emlékének. 
A koszorúzás után közösen megtekintettük az 
intézményt, és az értéktárban kiállított relikvi-
ákat, rövid ideig betekintettünk a Várpalotai 

Bányász labdarúgó csapatának helyi találko-
zójába is.
Rövid séta után megtekintettük a régi (ame-
lyet Csík Ferenc is használt) uszoda helyén, 
Makovecz stílusban épülő fedett uszodát. Re-
mélhetőleg az elkészült uszoda is majd olim-
pia bajnokunk nevét fogja viselni.
Később autóbuszokból megtekintettük a fel-
újítás alatt álló Trianon Múzeumot, valamint 

körbe buszoztuk a Thury Györgyről 
elnevezett XV. században épült várat, 
amelynek környékén ásatások folynak, 
mert középkori állapotába szeretnék 
visszaállítani a várat övező területet.
Hamar elrepült az együtt töltött né-
hány óra. Jó barátok között gyorsan 
múlik az idő. A közös programok 
jövőre biztosan folytatódnak, Gál 
László előzetesen már most meghívta 
a várpalotai olimpiai kört a Halmay 
Egyesület alapításának 25 éves jubi-
leumi ünnepségére.
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Elhunyt dr. Hencsei Pál, elnökségünk tagja
2020. november 2-án, Ha-
lottak Napján 82. életévében 
elhunyt dr. Hencsei Pál sport-
történész, vegyészmérnök, el-
nökségi tagunk, de leginkább 
barátunk. Márciustól küzdött 
rejtélyes betegségével, mely-
nek kivizsgálása a koronavírus 
járvány miatt mindig tolódott. 
Nyáron már többször szorult 
kórházi kezelésekre, október-
ben a Szent János Kórházban 
kezelték.
Az atlantai olimpia évétől, 
1996 óta ismertük és tiszteltük egymást. Az 
Irány Atlanta elnevezésű olimpiatörténeti 
vetélkedő egykori riválisából nagyszerű ba-

rát lett, Surányi Péter csapattársával olim-
piai baráti körünk tagjai közé is belépett. Az 
elmúlt 25 évben számtalan felejthetetlen kö-
zös rendezvényen vettünk részt. Pali közel 
harminc sporttémájú könyvnek volt szerzője 
vagy társszerzője, első könyvét Olimpiai ér-
dekességek címmel 1998-ban egyesületünk 
adta ki. Visszatérő előadója volt a konferen-
ciáknak, fáradhatatlanul szervezett, szinte 
minden meghívást elfogatott. A Csanádi 
 Árpád Olimpiai Baráti Kör elnökeként és a 

Magyar Olimpiai Akadémia 
tanácsának tagjaként is óriási 
munkát végzett. Tagja volt az 
Olimpiatörténészek Nemzet-
közi Társaságának (ISOH) 
is.
Életének nagy részét vegyész-
mérnökként dolgozta végig, 
elsősorban a korrózióvédelem 
területén számított szaktekin-
télynek. A szakmai sikerek 
mellett 1995-től kezdett ko-
molyabban foglalkozni sport-
történettel. Ismeretségünk és 

barátságunk innen ered. Szívügyének tekin-
tette az olimpiai eszme ápolását. Közvet-
len személyisége, óriási tudása, korrekt és 
intelligens megnyilvánulásai révén rengeteg 
barátot szerzett. Sajnos mostantól ő is már az 
„égi Halmay Egyesületet” erősíti. Gödi teme-
tésén Horváth Vilmos olimpiai baráti körünk 
és a Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző 
Egyesület nevében is búcsúzott barátunktól.
Kedves Pali!
Köszönjük az elmúlt évek barátságát, a sok-
sok felejthetetlen élményt, melyekkel talál-
kozásaink alkalmával megajándékoztál ben-
nünk. Szomorú, megtört szívvel búcsúzunk 
Tőled. Emlékedet tisztelettel és szeretettel 
megőrizzük. Isten veled, nyugodj békében!

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