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Nyáron ünnepelte 60. születésnapját egyesületünk olim-
pikon tagja, a népszerû súlyemelõ Rehus-Uzor György. A
montreáli olimpia félnehézsúlyú 4. helyezettjét,vb-ezüst és
EB-bronzérmest szeptember 15-én, pénteken este hat óra-
kor köszöntjük az Abbázia Klubban. Az esten közösen em-
lékezünk vissza gazdag pályafutására. Ebben segítségünkre
lesz három meglepetés-olimpikon is, akik Gyuri nagy tiszte-
lõi. Az ünnepi tortához és köszöntéshez minden klubtagot
várunk!

Nem csalódtak azok, akik ellátogattak
március 14-én egyesületünk Kenukirályok
címû rendezvényére. A mikosszéplaki szü-
letésû Hajba Antal világbajnok és a pösei
(ma Gyöngyösfalu) származású Tatai Ti-
bor olimpiai és világbajnok érdekes, a
sztorikat és egymás zrikálását sem nélkülö-
zõ beszélgetése során az elmúlt évtizedek
kajak – kenu világába kalauzolták el a
sportbarátokat. Az est folyamán komoly
edzõi fejtegetések is elhangzottak. Mind-
ketten világ- és olimpia bajnokokat (pl.
Novák Ferenc, Buday – Frey páros) nevel-
tek, de edzõi hitvallásuk mégis így hang-

zik: „Szép dolog olimpiai és világbajnoko-
kat nevelni, de ennél sokkal nagyobb tett
több száz fiatallal megszerettetni a sportot,
akik így egészséges életmódon élnek.”

REHUS-UZOR GYÖRGY 60!

Következõ számunkban a helyszûke miatt most kimaradt programokról számolunk be. A kõszegi Lóránt-megem-
lékezésrõl, a FOCILÁZ Vb-klubról, az inter-crosse egyesületrõl, valamint a nagysikerû vízilabdázók estjérõl.

VASI KENUKIRÁLYOK

Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület és a Nemzeti Sportszövetség a nyári olim-
piai játékok, a kajak-kenu és az öttusa témakörökbõl sportvetélkedõt rendez. A szelle-
mi verseny ideje: 2006. szeptember 16, helyszíne: Budapest, Stadion Szálloda.
Jelentkezni szeptember 10-ig lehet, bõvebb információk honlapunkon találhatók.

V. ORSZÁGOS SPORTTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ

A Magyar Olimpiai Akadémia 47. olimpiai
vándorgyûlésére Gyöngyösön került sor. A
mintegy 250 résztvevõnek a magyar atlétika
kiemelkedõ versenyzõjét, Iharos Sándort
Takács Ferenc, az akadémia alelnöke mutatta
be. Õ, mint magasugró atléta jelen volt azon
az eseményen, amikor dr. Mezõ Ferenc át-
adhatta annak idején Iharos Sándornak a vi-
lág legjobb sportolójának járó díjat 1955-ben.
Ezt követõen „Aki önmaga ellenfele volt“
címmel készített filmet nézhette meg a hallga-
tóság. (Készítették: Dobor Dezsõ és Zoltán Já-
nos)  Késõbb Dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a
MOA fõtitkára gyöngyösi atlétákkal, többek

között Kiss Antal, olimpiai ezüstérmes gya-
loglóval beszélgetett. A két olimpián szere-
pelt gyöngyösi úszónõ, Csépe Gabriella élet-
útjáról pedig a büszke édesanya mesélt nem
kevés érzelemmel átfûtve. Horváth Vilmos,
egyesületünk elnöke Halmay Zoltánról tartott
elõadást a dupla Halmay-évforduló kapcsán.
A nap hangulatos vacsorával zárult
Farkasmályon. A vándorgyûlés második nap-
ján Kölei Károly edzõ nevét vette fel a városi
sporttelep, tisztelettel adózva a kiváló nevelõ
emlékének. A József Attila szakközépiskolá-
ban emléktáblát avattak a gyöngyösi olimpi-
konok tiszteletére.

VÁNDORGYÛLÉS GYÖNGYÖSÖN

Május 25-én az Abbázia Klubban
mutattuk be Gál Lászlónak, egyesü-
letünk alelnökének új könyvét, mely
a Kis vb-történet címet viseli. A kö-
tet bemutatóján jelen voltak: Kereki
Zoltán, Halmosi Zoltán és Nagy
József, a Haladás válogatott labdarú-
gói, valamint Prof. Dr. Gadányi
Károly, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség el-
nöke is. A meghívott vendégeket Horváth Vil-
mos egyesületünk elnöke köszöntötte. Beve-
zetõjében elmondta, hogy e kötet már a negye-
dik a Halmay – könyvek sorozatban, s az elsõ,
amely nem olimpiai tárgyú. Gál László munká-
ja hiánypótló jellegû, új megvilágításban vizs-
gálja az eddigi 17 labdarúgó-világbajnokság
történetét. Remélhetõleg nagy érdeklõdésre tart
számot! Ezt követõen Gál László szólt a mû
keletkezésérõl, majd röviden bemutatta a kiad-

ványt, melyhez Albert Flórián,
egyetlen aranylabdás labdarúgónk írt
ajánló szavakat. A lektori munkát
Rochy Zoltán végezte, aki hasznos
tanácsokkal is segítette a szerzõt. A
mû két részre bontható: az elsõ rész-
ben Montevideótól napjainkig olvas-
hatunk a vb-k történetérõl, felidézve

a legfontosabb és legérdekesebb eseményeket,
néhány statisztikai információval. A második
részben a szerzõ több szempont szerint pl.:
góllövõk, gólérdekességek, kiállítások, vb-le-
gek, sípmesterek, magyarok szereplése stb.
vizsgálja a világbajnokságokat, sok-sok kurió-
zummal „fûszerezve“. Az elõadók köszönetet
mondtak a támogatóknak, valamint Kerényi
Jánosnak a színvonalas tördelésért, Király
Endrének a nívós nyomtatásért és Benyák
Andrásnak a fotókért.

KÖNYVBEMUTATÓ: KIS VB-TÖRTÉNET
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VII. HALMAY-KUPA
Augusztus 19-én rendeztük meg a hagyo-

mányos, immár a hetedik Halmay-kupa ama-
tõr úszóversenyt. A nõknél új Halmay-csúcs
született.

A versenytáv ismét 50 yard volt (45,72 mé-
ter), mivel ezen a távon szerezte elsõ olimpiai
gyõzelmét Halmay Zoltán, 1904-ben St.
Louis-ban. A VII. Halmay-kupának külön ran-
got adott, hogy idén volt a két olimpiai baj-
nokságot nyert névadónk halálának 50. és
születésének 125. évfordulója. Bükfürdõ már
sokadszor bizonyította, hogy kiváló házigazdá-
ja ennek a különleges amatõr úszóversenynek.
Ezúttal is nagyszerû viadalt láthatott a szépszá-
mú nézõsereg. Már a verseny elõtt megszüle-
tett az elsõ csúcs: 88-an jelentkeztek, hogy
50 yard távon próbára tegyék tudásukat (53
férfi, 35 hölgy) – elõzõleg ugyanis 80 fõs volt
a nevezési rekord. A legfiatalabb induló
egyébként a 7 éves svéd fiú, Björn Prömm
volt. Hét nemzet – magyar, német, cseh, szlo-
vák, lengyel, svéd, ukrán – képviseltette magát
a versenyen, elõször indult a Halmay-kupák
történetében ukrán versenyzõ.

A férfiak színvonalas csatát vívtak. A Dobre
Norbert által 2003-ban felállítot 23:35-ös idõ-
eredmény nem került veszélybe. Egyébként a
hatszoros bajnok Dobre Norbert sérülés miatt
nem állhatott rajtkõre. A hatos döntõbe négy (!)
külföldi és csupán két magyar versenyzõ ke-
rült, ami a verseny nemzetközi jellegét erõsíti.
Keszti Mihály ismét harmadik lett, az örök má-
sodik Szabó Tamás pedig ezúttal elõrelépett, és
elõször hódította el a serleget.

A nõknél Keszti Júlia megvédte címét,
sõt, 26:82-es idõvel új Halmay-csúcsot úszott
– a régi rekordot 2005-ben állította fel, akkor
27:43-as idõvel teljesítette a távot. Egyébként
a második Csóka Krisztina is a régi csúcson
belül úszott.

A VII. Halmay-Kupa végeredménye
(50 yard): Férfiak: 1. Szabó Tamás (Székes-
fehérvár) 24:40 mp, 2. Zsenya Sevcsenko

(Ukrajna) 24:42 mp, 3. Keszti Mihály (Szom-
bathely) 24:81 mp, 4. Bartosz Tkaczynski
(Lengyelország) 27:46 mp, 5. Andreas
Frömter (Németország) 27:90 mp, 6.
Christoph Frömter (Németország) 27:95 mp.
Nõk: 1.Keszti Júlia (Szombathely) 26:82 mp,
2. Csóka Krisztina (Szombathely) 27:22 mp,
3. Fekete Noémi (Budaörs) 35:26 mp, 4. Ha-
da Noémi (Sárszentmihály) 38:42 mp, 5. Ha-
da Tímea (Sárszentmihály) 39.58 mp, 6.
Péterdi Adrienn (Szombathely) 39:65 mp.
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2006. június 19-én Olimpiai Egyesüle-
tünk népes küldöttsége Magasfalun járt. A
St. Louis-i olimpiai játékok kétszeres olim-
piai bajnok úszója 125 évvel ezelõtt, a mai
Szlovákia területén lát-
ta meg a napvilágot. A
kezdeményezésünkre
épült emlékmûnél meg-
tartott ünnepségen még
számos civil szervezet
is részt vett: a Szlovák
Olimpiai Bizottság, a
Magyar Olimpiai Aka-
démia, az MTK, a Ma-
gyar Olimpiai Bajno-
kok Klubja, a Halmay
Zoltán nevét viselõ
hódmezõvásárhelyi ál-
talános iskola, a Csalló-
közi Olimpiai Klub és a szülõfalu képvise-
letében Ivan Klas polgármester.

A magyar Himnusz – Iszak Rajmund
hegedû kísérete mellett történõ – eléneklé-
sével és Balogh József költõ-tanár Halmay-
versével kezdõdött a ceremónia. (A szlo-
vák Himnuszt az országgyûlési választások
miatt nem szabadott eljátszani.)

A három ünnepi szónok egyike volt
Horváth Vilmos, egyesületi elnökünk is,

aki méltatta Halmay Zoltán sportolói és
emberi nagyságát, kiemelve, hogy hála
olimpiai baráti körünk tevékenységének,
ma már Halmay Zoltán személye egyre na-

gyobb megbecsülésnek örvend. A megem-
lékezés koszorúzással zárult. A Halmay
Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesü-
let és a magyarországi olimpiai körök ne-
vében Gál László, dr. Hencsei Pál és
Kis János helyezett el koszorút az emlék-
mû talapzatán. A megemlékezés egyben
az új magyar nyelvû emléktábla avatási
ünnepsége is volt.

TISZTELGÉS A 125 ÉVE SZÜLETETT
HALMAY ZOLTÁN ELÕTT

Ötven éve, 1956. május 20-án hunyt el
egyesületünk névadója, Halmay Zoltán.
Ebbõl az alkalomból május 19-én, a buda-
pesti Farkasréti temetõben megkoszo-
rúztuk sírját és tisztelegtünk a kétszeres
úszó olimpiai bajnok emléke elõtt. A meg-
emlékezésen egyesületünket Horváth Vil-
mos elnök, Gál László alelnök, Bartos
Róbert, Bihátsi László, Dr. Hencsei Pál

és Surányi Péter tagtársaink képviselték.
Az MTK sportegyesület nevében
Bódayné Blaha Judit elnökhelyettes he-
lyezett el koszorút. Dr. Hencsei Pál és
Surányi Péter a Csanádi Olimpiai Baráti
Kör nevében is adózott Halmay Zoltán
emlékének. Az ünnepségen Dr. Hencsei
Pál méltatta névadónk pályafutását, fel-
idézve életének fõbb állomásait.

HALMAY ZOLTÁNRA EMLÉKEZTÜNK

ELHUNYT
FÜZESSY JÓZSEF

2006. június 2-án
91. életévében el-
hunyt Füzessy Jó-
zsef birkózó mes-
teredzõ, egyesüle-
tünk tiszteletbeli
tagja. Az utóbbi he-

tekben legyengült állapotban kórházba
kerülõ kiváló sportembert májusban
tüntették ki a Magyar Olimpiai Moz-
galom életmûdíjával. Temetésén több
százan – köztünk egyesületünk számos
tagja – vettek búcsút a Vas megyei sport
legendás alakjától. Sírjánál olimpiai baj-
nok tanítványa, dr. Hegedûs Csaba
emlékezett szeretett mesterére.

Nyugodj békében Józsi bácsi!


