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2008. november 21-én, pénteken 18
órától a legendás asztalitenisz „aranycsapa-
tunk” egyik virtuóz tagja, Gergely Gábor
lesz Olimpiai Egyesületünk vendége. A
szombathelyi Gól Vendéglõben sorra ke-
rülõ élménybeszámolón közelrõl is megis-
merkedhetünk a kétszeres világbajnok és
négyszeres Európa-bajnok pingpongozó-
val. A Jónyer-Klampár-Gergely trió leg-
nagyobb sikerét 1979-ben, Phenjanban ér-
te el a kínaiak 5:1 arányú legyõzésével, a
világbajnoki döntõben. 

Minden sportbarátot szeretettel várunk!

Gergely Gábor 1953. június 21-én, Buda-
pesten született. A kõbányai Pongrác-teleprõl
induló fiú labdarúgóként kezdte sportpálya-
futását (az MTK-ban Pölöskei álnéven ját-
szott), majd a KSI-ben kötött ki egy ping-
pong toborzót követõen. 1970-ben váltott
egyesületet, s lett a BVSC versenyzõje. A két-
szeres Európa-bajnok Rózsás Péter edzette,
aki a Berczik-féle utat járta. Berczik Zoltán
143 játékos közül választotta ki Jónyer és
Klampár mellé a válogatottba, ahol nem
okozott csalódást. 

1974-ben, Újvidéken egyesben csak 3:2-es
játszmaaránnyal kapott ki a csehszlovák
Orlowskitól, ugyanott a csapat is csak a své-
dek ellen vesztett, s szerzett ezüstérmet.
1975-ben, Kalkuttában Jónyer Istvánnal pá-
rosban világbajnok lett, három évvel késõbb
a duisburgi Eb-n egyéniben, párosban (a
csehszlovák Milan Orlowskival) és csapat-
ban is aranyérmet nyert. Õ az egyetlen egyé-
ni Európa-bajnok a nagy trió tagjai közül.

Gergely Gábor, Kalkutta és Phenjan hõse

Halottak napi megemlékezés

1979-ben, éppen 30 évvel ezelõtt Phenjan-
ban övék lett a csapat világbajnoki cím is,
melyet 1981-ben Újvidéken egy vb-ezüst-
éremmel egészítettek ki. Berczik Zoltán elhi-
tette a nagy hármassal, hogy a kínaiakat is
képesek legyõzni! 1982-ben hazai pályán, a
BS-ben nyert Eb-aranyat a magyar gárda,
ahol Gábor szerzett még Jónyerrel párban
egy ezüstérmet és egyéniben is dobogóra áll-
hatott. Utolsó kiemelkedõ eredménye az
1983-as tokiói vb-hez kötõdik, ahol a magyar
válogatott bronzérmet vehetett át.

Gergely Gábor részese volt a BVSC 1980-
as BEK-, s az 1973 és 1983 között elért öt
VVK gyõzelmének is. Késõbb, egy szezonon
át a szakosztály edzõje volt. Több mint 300-
szoros válogatott, kilencszeres magyar baj-
nok. Egyszeres Európa Top 12-gyõztes.
(1978) Négyszer választották meg az év
asztaliteniszezõjének. (1973, 1974, 1977,
1978)

1985/86-ban az osztrák Volkersdorf verseny-
zõje volt, majd 1990-ben Cegléden fejezte be
pályafutását. 1992 óta újságíróként dolgozik.

A Farkasréti temetõben október 31-én ke-
rült sor a MOB megemlékezésére az elhunyt
olimpiai bajnokok emlékfalánál. Dr. Schmitt
Pál beszédében külön emlékezett az elmúlt
egy évben eltávozott Orbán Árpád, Baczakó
Péter, Kolonics György és Delne-
ky Gábor olimpiai bajnokainkra.
Az emlékfalnál a MOB, az Olimpiai
Bajnokok Klubja, a MOA, a Magyar
Vízilabda Szövetség és a Magyar
Kajak-kenu Szövetség után Boro-
vitz Tamás, Hencsei Pál és Surá-
nyi Péter helyezte el a Csanádi Ár-
pád, a Halmay Zoltán és a Varjú
Vilmos olimpiai baráti körök közös
koszorúját.

Szintén a halottak napja alkalmá-
ból helyezett el koszorút baráti kö-
rünk nevében Horváth Vilmos el-

nök és Gál László alelnök elhunyt tagtársaink
sírján. A szombathelyi Jáki úti temetõben alusz-
sza örök álmát Füzessy József, birkózóedzõ és
Kárándy József, egyesületünk egykori titkára.
Emléküket megõrizzük, nyugodjanak békében!

Szekszárdi taggal bõvült
egyesületünk
Kérte felvételét olimpiai baráti körünk

tagjai közé Dr. Mateisz Lénárd, szekszárdi
sportbarát. Civilben gyermekorvos, de szíve-
sen foglalkozik olimpiatörténettel is. Õ az
56. (és ötödik nem Vas megyei) tagtársunk.
Köszönjük érdeklõdését tevékenységünk
iránt, sikeres egyesületi munkát kívánunk!

Új tagsági kártya

Egyesületünk új, a XXI. századi igények-
nek megfelelõ tagsági kártyát készíttet. A
plasztik alapú kártyára szeretnénk tagtársa-
ink fényképet is elhelyezni. Ezért kérjük,
hogy fotóitokat vagy elektronikus úton a  e-
mail címre vagy papírkép esetén a Sz.hely,
Hollán E.u.13. szám alatti címünkre juttas-
sátok el, lehetõleg november végéig.

Pali bácsi újabb elismerése
A kiváló sportembert, mesteredzõt  Németh Pált újabb megérde-

melt megtiszteltetés érte. A Prima Primissima-díj Vas megyei közön-
ségszavazásán az oktatás-sport-kultúra  kategória gyõztese Pali bácsi
lett. Így õ indulhat az országos szavazáson is, ahol kérjük tagtársaink
támogató voksait! Õszintén gratulálunk és további szép sikereket kí-
vánunk!
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2008. augusztus 16-án már
kilencedik alkalommal ren-
dezte meg Olimpiai Egyesüle-
tünk amatõr úszóversenyét, a
Halmay Kupát. A versenytáv
ismét 50 yard volt (45,72 mé-
ter), ebben a versenyszámban
nyerte névadónk 1904-ben, St.
Louis-ban elsõ olimpiai baj-
nokságát. A kupa ismét Bük-
fürdõn került lebonyolításra,
ahol ezúttal az idõjárás nem
fogadta kegyeibe az indulókat.
A hûvös és szeles idõ ellenére
német, cseh és osztrák úszók
is próbára tették tudásukat. 

A nõknél a tavalyi bajnok,
Csóka Krisztina a fináléban
óriási küzdelemben maradt
alul Prugberger Sárával szem-
ben, aki elsõ kupagyõzelmét
aratta. Kupi Julianna egy he-
lyet elõre lépett az elõzõ év-
hez képest, biztosan szerezte
meg a 3. helyet. 

A férfiak versenyében a ta-
valyi dobogósok sorrendje
nem változott. Dobre Norbert
nyolcadik elsõségét is begyûj-
tötte, akárcsak Michael Phelps
– jegyezték meg szurkolói. Igaz õ nyolc év alatt.
Dobre valódi 50 yardos specialista, akárcsak
Keszte Mihály, aki ismét „csak” ezüstérmes lett. 

A verseny fõvédnöke Risztov Éva, világbaj-
noki és Európa-bajnoki ezüstérmes, rövidpá-
lyás Európa-bajnok úszónõ volt, akitõl a kupa

Dobre Norbert nyolcadszor gyõzött Olimpiai körök találkozója Nyíradonyban

A Magyar Olimpiai Akadémia Nyíradonyba,
invitálta az olimpiai körök vezetõit. Csiszár An-
tal a Harangi Imre Olimpiai Baráti Kör alapítója,
elnöke büszkeséggel mutatta be a város újkori
szimbólumát jelentõ Harangi Imre Rendezvény-
csarnokot. Harangi Imre ökölvívó olimpiai baj-
nok emléktábláját a bejárat melletti falon helyez-
ték el. A koszorúzás után a szemben lévõ park-
ban emlékfát ültettek a megjelent olimpikonok.

A Berlinben kapott facsemetét Harangi Imre
kettéválasztotta, az egyiket Hajdúsámsonban, a
másikat Nyíradonyban ültette el. A Harangi
Olimpiai Baráti Kör tagjai a lehullott makkokat
kicsíráztatták, nevelgették a találkozó résztve-
võinek. „Ilyen megható ajándékot még sehol
nem kaptunk!“ – mondta Jakbházyné Mezõ
Mária, a MOA fõtitkára. Alkalmi kiállításon mu-

tatták be Harangi Imre érmeit, kesztyûjét, szü-
letési anyakönyvi kivonatát és egyéb tárgyait. 

Az olimpiai körök országos hálózatáról
Jakabházyné Mezõ Mária tájékoztatta a tanács-
kozás résztvevõit. A 23 olimpiai szervezõdés vál-
tozatos formában mûködik, saját kiadványokkal
népszerûsítik munkájukat. A MOB hagyomány-
õrzõ rendezvényein jelen vannak, az olimpiai
akadémia eseményeinek aktív résztvevõi, a ve-
télkedõk szervezõi, lebonyolítói, játékosai. 

Végül a legutóbb alakult Mikepércsi kör el-
nöke, Parádiné-Kenéz Tünde ismertette célja-
ikat, feladataikat, számolt be arról, hogy elsõ-
sorban diák közösséget hoztak létre. Egyesüle-
tünket dr. Hencsei Pál és Surányi Péter képvi-
selte a találkozón.

Forrás: Magyar Olimpiai Akadémia

Egy lélekemelõ est Nyibával

2008. október 3-án, a szombathelyi Malom
Sörözõben „Ne szégyelld, hogy van lelked!”
címmel egyesületünk tagja, Németh „Nyiba”
Sándor verses-zenés estjét láthattuk, hallhat-
tuk. A moszkvai olimpián 8. helyen végzett sza-
badfogású birkózót elõször Balogh József tag-
társunk kérdezte – elegánsan és kiválóan ki-
egészítve vendégünk gondolatait – gyermekko-
ráról, pályafutásáról. Nyiba õszinte, nyílt vála-
szai, megrendítõen szép verses vallomásai iga-
zolták, az est címválasztását.

Térben és idõben Sanyival együtt járhattuk
be Kenyeritõl Moszkván át máig az élet értel-
mének célját keresõ és azt meg is találó ember
útkeresését. „Rájöttem, hogy nincs egyféle igaz-
ság. Sokféle van, talán mindenkinek más az
igazság. Én, toleráns emberként törekszem ar-
ra, hogy megértsek másokat, tiszta szívvel,
õszintén” – hallhattuk ars poétikáját. Dalai (az
újak és a régi De-pression-osak is!) errõl tanús-
kodnak. A kivetítõn bejátszott klippek is a szó
legszûkszavúbb értelmében „lelkes” embert su-
gároztak. Különösen megrendítõ volta Balla Jó-
zsefrõl készült összeállítás. 

Nyiba ezen az esten magával ragadóan szavalt,
gitározott, mesélt, varázsolt. Az est végén felhang-
zó taps, a Németh Páltól, Linka Sándortól õszintén
átnyújtott ajándékok és a hivatalos programon túli
hosszú estébe nyúló beszélgetés sokáig emlékeze-
tes marad számunkra. Köszönjük Sanyi!

Férfiak Nõk

1. Dobre Norbert (Szhely) 23.92 mp. 1. Prugberger Sára (Szhely) 27.03 mp.

2. Keszti Mihály (Szhely) 24.31 mp. 2. Csóka Krisztina (Szhely) 27.13 mp.

3. Erdõsi Zoltán (Szhely) 26.21 mp. 3. Kupi Julianna (Szhely) 29.74 mp.

A IX. Halmay-kupa végeredménye (50 yard)

legjobbjai a díjakat is átvehették.
A futamok szünetében Balogh Jó-
zsef kérdezte pályafutásáról és je-
lenlegi életérõl. Éva értékelte az
éppen zajló pekingi olimpia
úszóversenyeit is, kiemelte Cseh
Laci kiemelkedõ teljesítményét.

A mostoha idõjárás ellenére
is rendkívül sikeresnek mondha-
tó a verseny. Az igazi cél, az
úszás népszerûsítése és tisztel-
gés Halmay Zoltán emléke elõtt
ismét teljesült. Köszönet ezért a
vállalkozó kedvû versenyzõk-

nek, Risztov Éva lelkes fõvédnöki tevékenysé-
gének és „rendezõ stábunknak”, azaz
Szummer Tamás szakmai felelõsnek, valamint
Balogh József, Benyák Albert, Benyák András,
Gál László, Horváth Vilmos és Szakály Ferenc
tagtársainknak.


