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November 3-án, pénteken 18 órakor az
Abbázia Klubban filmvetítéssel egybekötött
megemlékezést tartunk „OLIMPIA A FORRA-
DALOM ÁRNYÉKÁBAN” címmel az 1956-os
forradalomról és a melbourne-i olimpiai játé-
kokról. Elõadó: Dr. Nádori László, az mel-
bourne-i olimpiai küldöttség tagja. Közremû-
ködnek: Balogh József költõ-tanár és tanítvá-
nyai. A megemlékezés elõtt 17.45 órakor meg-
koszorúzzuk Dr. Rajczy Imre emléktábláját, az
olimpiai bajnok kardvívó Szily János utcai szü-
lõházán. Szombathely egyetlen olimpiai bajno-
ka 95 évvel ezelõtt látta meg a napvilágot. Min-
den klubtársat várunk a rendezvényre.

Áprilisi klubnapunkon egy új sportágat, az
INTER-CROSSE-t ismerhettük meg. Jaczkovics
Zsuzsanna, Jónás Erika, Szakály Maximi-
lán, Szalai Nóra és Szakály Ferenc alaposan
felkészült a bemutatóra. Láthattunk egy elsõ
osztályú amerikai LACROSSE-mérkõzést,

Emlékezzünk 1956-ra!

1981. május 31-én, 25 évvel ezelõtt a szaloni-
ki kispadon, munkája közben érte a halál Lóránt
Gyulát, az aranycsapat sziklakemény védõjét. A
legendás labdarúgó kõszegi emléksziklájánál júni-
usi összejövetelünkön tisztelegtünk. A megemlé-
kezésen Jenkei Ede tagtársunk, a kõszegi sport
legjobb ismerõje idézte fel a város híres szülötté-
nek pályafutását. Ede bácsi személyes élményeit is
megosztotta velünk. Balogh József ez alkalomra
írt, Csöndpihenésben címû versét szavalta el, majd
megkoszorúztuk Lóránt Gyula emlékszikláját.

Csöndpihenésben
– a 25 éve elhunyt Lóránt Gyula emlékére –

Kõszikla, hírlik, ilyen voltál,
legyûrni csak a Végzet tudott,
kiszabott élted tiszta zsoltár,
fénybõl és árnyból dúsan jutott.

Kedvet játszottál, gyõzelem gyúlt,
útjaidon a hír röpített
diadal-szárnnyal négy éven át,
magyar-tarisznyás volt a hited.

Kõszeg, Helsinki, London és Bern,
büszkén ölelt a vadóc világ,
szent volt a labda, szent a Csapat,
nemzetért sírt az ország imát.

Kispadon ért utol az Isten,
hellének földjén robbant a szív,
nekünk ma már Játékunk sincsen,
pénzrõl harsog a bírói síp.

Pályák pusztulnak, hûség lakol,
minden gazdag és koldus-szegény,
Ezüstgárdának színaranyat
osztottak Fönn, te gyémánt-legény?

25 éve hunyt el
Lóránt Gyula

volt edzõtársa, egyben élettársa Füle
Magdolna és három kiváló és csinos kö-
télugró: Hankó Faragó Anna, Rába Réka
és Tóth Alexandra. Utóbbi személyében
a sportág egyik kimagasló egyéniségét is
tisztelhettük, hiszen „Szasza” jelenleg is
világcsúcstartó, a 30 mp-es számban 94
hajtással. Füle Magdi, vagy ahogy verseny-
zõi nevezik, Magdus mesélt ennek a kü-
lönleges sportágnak
kialakulásáról és ké-
sõbbi rohamos fej-
lõdésérõl.

Az edzõpáros
elõbb a kõszegi ne-
velõotthonban, majd
a szombathelyi Frim
Jakab Iskolában ne-
héz körülmények
között élõ roma kis-
lányokkal próbálta meg elindítani az ugró-
kötelezést. Gondolták, így hasznosan töltik
szabadidejüket és emellett még mozognak
is. Ez volt az eredeti cél, akkor még világ-
bajnoki címre nem is gondoltak. A csoport,
kiegészülve Attila két kislányával, Adrien-
nel és Katával sorra aratta sikereit. A Sze-
rencsejáték Rt. támogatásával 1997-ben ki-
jutottak a sydneyi világbajnokságra, ahol
gyermekkategóriában diadalmaskodtak.
Azóta sorra szerezték a világ- és Európa-
bajnoki elsõségeket. Legjobb eredményü-
ket a 2002-es vb-n érték el, ahol a felnõt-
tek között is világbajnokok lettek. Ma már
elismerik sportágnak az ugrókötelezést, de
sokszor csak a „vonal alatti” sportágak kö-
zé sorolják õket. Ez bántó, hiszen itt is ke-
mény munkát kell végezni a versenyzõk-
nek, a sikerért igencsak meg kell dolgozni.
Komoly állóképesség, ritmusérzék és fegye-
lem szükséges az érvényesüléshez. Ered-

ményeik hatására a kötélugrás népszerûsé-
ge rohamosan növekedett, ma már több
csoport dolgozik az egyesületnél, nagyon
nehéz bekerülni a legjobbak közé.

A jelenlévõ versenyzõk is az ugróköte-
lezés fanatikusai közé sorolták magukat,
akik rajongásig szeretik sportágukat, még
akkor is, ha nem õk kerülnek be a csapat-
ba. Réka Kõszegen, Alexandra pedig

Gersekaráton pró-
bálja elterjeszteni az
ugrókötelezést. An-
na és Réka gyakor-
lati bemutatót is tar-
tott az érdeklõdõk
nagy örömére. Fé-
lelmetes gyorsaság-
gal bûvölték a köte-
let. A filmkockák
segítségével felidéz-

ték a legutóbbi kanadai világbajnokság
eseményeit is. Torontóban Szasza már be-
tegen versenyzett, hazatérve idült izületi
gyulladást állapítottak meg nála. Lefogyott,
erõtlen, kedvetlen lett. Azóta a rengeteg
gyógyszer és példamutató akaratereje kö-
vetkeztében már sokat javult állapota. Az
éppen 21. születésnapját is ünneplõ fõis-
kolás lány elérzékenyülve beszélt jelenlegi
életérõl. Megígérte: fog õ még verse-
nyezni a csapattal. Ehhez kívánunk neki
sok kitartást és mielõbbi jó egészséget!

Az est végén, akárcsak az ugrókötelezé-
sek után, a megérdemelt taps itt sem ma-
radt el. A kötélugró klub tagjai igazán kel-
lemes élményeket szereztek klubtagjaink-
nak. Egy számunkra ismeretlen világba ka-
lauzoltak el bennünket, amiért ezúton is
köszönetünket fejezzük ki. Szereplésükhöz
szívbõl kívánunk további sok sikert és sze-
rencsét!

Bemutatkozott
az Inter-crosse



Július 10-én ünnepelte 60. születésnap-
ját, de a nyári szünet miatt szeptember 15-
én köszöntötte egyesületünk Rehus Uzor
Györgyöt, az egykori kiváló súly-
emelõt és edzõt, egyesületünk tagját.
Az Abbázia Klubban barátok, isme-
rõsök és Gyuri felesége, Kati asz-
szony várta az ünnepeltet, aki a tõle
megszokott mosolygós arccal érke-
zett, de ezúttal a meghatottságot
nem tudta palástolni.

Szakasics Zoltán szakértõ kér-
dései nyomán megelevenedtek
Gyuri pályafutásának fontosabb ál-
lomásai. Már fiatalon elkötelezte
magát a súlyemeléssel, s 1965-ben
Németh Pál közvetítésével került
Szombathelyre, aki Tóth Géza figyelmébe
ajánlotta a tehetséges fiút. Az esten jelen-
lévõ Géza bácsi felidézte emlékeit Gyuri-
val kapcsolatban, akit ma is példaképnek
állít a fiatal súlyemelõ palánták elé. Meg-
tudhattuk, hogy Gyurit nem kellett noszo-
gatni az edzéseken, sõt hajlamos volt,
hogy túleddze magát. Több világverse-
nyen szerezhetett volna érmet, ha nem
ilyen „aktív”. Érdekesség, hogy az 1970-es
szombathelyi súlyemelõ Európa-bajnokság
plakátja az ifjú Rehus Uzor Györgyöt ábrá-
zolta. A nyugodt beszélgetést nótaszó sza-
kította meg. „Befutott” Tatabányáról két ré-

gi jó barát, akik jövetelérõl az ünnepelt mit
sem tudott. Hanzlik János, kivel a barce-
lonai olimpián edzõként is részt vett, és

Stark András dallal és ajándékokkal érke-
zett Gyuri ünneplésére. Jobbnál-jobb szto-
rik hangzottak el és vált az est egyre in-
kább kötetlenebbé, egyben hangulatosab-
bá. A nevelõedzõ és a pályatársak után
egy híres tanítvány, az erõemelõ világbaj-
nok Mészáros Tibor is megosztotta emlé-
keit Rehus Uzor Györgyrõl.

Az est végén Balogh József költõ-tanár
köszöntötte az ünnepeltet, majd Németh
Pál egy súlyemelõt ábrázoló képével aján-
dékozta meg Gyurit. Befejezésül jött a szü-
letésnapi torta és a közönség együtt éne-
kelve ünnepelte a kiváló sportembert.

Ezerötszáz nézõ elõtt felkészülési mérkõzést
játszott augusztus 15-én, a Tófürdõn a magyar
vízilabda-válogatott a horvátokkal (15–7 vég-
eredménnyel). A meccs elõtti napon a két csa-
pat edzõi és két-két játékosa élménybeszámo-
lót tartott a vízipóló szombathelyi rajongóinak
Olimpiai Egyesületünk vendégeiként.

Hat sportember, s velük együtt kilenc olim-
piai aranyérem tulajdonosa beszélgetett az Ab-
bázia Klub közönségével. Minden idõk leg-
eredményesebb kapitánya, a horvát Ratko
Rudics, kétszer a jugoszláv (1984, 1988), egy-
szer az olasz (1992) csapatot vezette végsõ gyõ-
zelemre az ötkarikás játékokon. A mester lebi-
lincselõ szerénységgel mesélt pályafutásáról. A
játékosként is olimpiai második helyezett
szakember elmondta, hogy a világ minden tá-
ján dolgozott már, most pedig szülõhazája pó-
lósaival szeretne az aranyéremig jutni. A ma-
gyar pólóról pedig megerõsítette egy korábbi
mondását, miszerint „Magyarország olyan a ví-
zilabdázásban, mint Brazília a fociban, a ma-

gyarok nélkül nincsen póló.”
Dr. Kemény Dénes, a magyar sikerkapi-

tány (2000 Sydney, 2004 Athén) egy felvetésre,
hogy a magyar válogatottól csak az aranyérmet
fogadja el a közvélemény, így válaszolt: „együtt
tudok élni ezzel a teherrel, ám miként az élet-
ben, úgy a sportban sem lehet mindig gyõzni.

Az elmúlt évek ered-
ményeire büszkék va-
gyunk, most pedig új
csapatot építünk,
amely Pekingben cí-
me megvédéséért
szállhat vízbe.”

Mindkét olimpiai,
valamint számos vi-
lág- és Európa-bajno-
ki siker kovácsa volt
dr. Molnár Tamás
és Szécsi Zoltán.
Megkérdezték tõlük,
mi motiválja még
mindig õket. Erre

õszinte természetességgel egységesen azt a vá-
laszt adták, hogy egy sportember soha nem le-
het „jóllakott”. Õket is az újabb sikerek lehetõ-
sége motiválja.

Az újjáalakuló Rudics-gárda két megjelent
játékosa, Ratko Stritof és Theo Dogas el-
mondta, hogy számukra óriási megtiszteltetés, s
egyben kihívás az edzõlegendával dolgozni.
Remélik, hogy a közös munka eredményes
lesz. A nagy sikerû est hosszú percekig tartó
autogramosztással végzõdött.

FÁKLYA • X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM FÁKLYA • X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A „Plakátember” köszöntése

Magyar-horvát pólóest világhírû résztvevõkkel

Egy látványos sportág
szombathelyi sikertörténete

Októberi összejövetelünkön folytató-
dott a megyeszékhely egyesületeit bemu-
tató sorozatunk. Ezúttal – Bognár István
tagtársunk jóvoltából – a Szombathelyi
Kötélugró Klub tagjait láttuk vendégül az
Abbázia Klubban. Egyesületi bálunkon

már többször megcsodálhattuk produkció-
jukat, most pedig közelebbrõl is megis-
merhettük az ugrókötelezés világát. A
sportágat hazánkban meghonosító Bánhe-
gyi Attila sajnos egy szlovén verseny mi-
att nem jöhetett el közénk, azonban itt

valamint a 2005-ös prágai Inter-Crosse
Világ Kupa mérkõzéseinek fantasztikus pilla-
natait. A bemutató rövid filmbejátszással indult,
amivel vendégeink bizonyították, hogy ez a já-
ték a világ legrégebbi sportága. Az „Utolsó
mohikán“ c. film 8. percétõl kb. 1 percig az
irokéz indiánok játsszák a játék õsét! Az sport-

eszközöket is megfoghatták a jelenlévõk, akik
rengeteg kérdést is feltettek a sportág hazai
mûvelõinek.

Ez a játék megtanítja mindenkinek a sport-
szerûséget, a barátságot, a fair play-t és a játék
örömét függetlenül az eredménytõl!
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