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Wichmann Tamás Körmenden

2009. augusz-
tus 22-én, 88 éves
korában elhunyt
Dr. Bali Mihály,
mindenki Misi bá-
csija. Olimpiai
Vándorgyűlése-
ken és más sport-
rendezvényeken

számtalan alkalommal megcsodáltuk az
örökifjú szegedi sportember mozgékony-
ságát, a sport iránti önzetlen szeretetét és
tenni akarását. Fáradhatatlanul gyűjtött
szinte minden olimpiai és sport témájú
emléktárgyat. Mindenki felé barátsággal
közeledett, jellegzetes egyénisége őszin-
tén hiányozni fog az ötkarikás rendezvé-
nyekről.

Életének 71. évében
hosszan tartó, gyógyítha-
tatlan betegségben el-
hunyt Schlegel Oszkár
sportpedagógus, a zuglói
Csanádi Árpád Iskola
címzetes igazgatója, a
Csanádi Olimpiai Baráti
Kör tagja. Életét az okta-

tásnak és nevelésnek szentelte, élt-halt a
sportért. Számtalan rendezvényen találkoz-
tunk, ahol bennünket, vas megyeieket min-
dig igaz barátsággal üdvözölt, ismertük „vasi”
kötődését. Két éve még Szombathelyen
együtt tisztelegtünk Rajczy Imre és a Vasi
Olimpikonok emléktáblája előtt. Mára ő is
emlék maradt számunkra, feledhetetlen, a
szívünkből kitörölhetetlen emlék.

A körmendi Faludi
Ferenc Könyvtár (Dr.
Batthyány-Strattmann
L. u. 4.) ad otthont kö-
vetkező rendezvé-
nyünknek, melyen a
magyar kenusport
egyik legkiemelkedőbb
alakját, Wichmann Ta-

mást látjuk vendégül. A 2009. október
11-én, 17 órakor kezdődő élménybeszá-
molón megismerhetjük a kilencszeres vi-
lágbajnok, háromszoros Európa-bajnok,
fénykorában hallatlan népszerűségnek ör-
vendő sportoló életpályáját. A mai napig
bánatos, mert nem sikerült olimpiát nyer-
nie, bár négy ötkarikás viadalon is elin-
dult: 1968-ban Mexikóvárosban Petriko-
viccsal párosban ezüstérmet szerzett,
1972-ben Münchenben egyes hajóban a

román Ivan Patzaichin mögött ugyan-
csak második helyen evezett célba, 1976-
ban Montrealban szintén egyesben har-
madik helyezést ért el. 1980-ban, Moszk-
vában 500 méte-
ren 4. lett, 1000 mé-
teren feladta a ver-
senyt. 1978-ban a
jugoszláv kenusnak,
Matija Ljubeknek
nyújtott önzetlen
segítségéért meg-
kapta az UNESCO
által alapított nem-
zetközi Fair Play-
díjat. Szeretettel
várjuk a sportbará-
tokat az érdekesnek
ígérkező beszélge-
tésre!

Elveszítettünk két nagyszerű olimpiabarátot 
Meghalt Dr. Bali Mihály és Schlegel Oszkár

2009. szeptember 3-án a szombathelyi
Malom Söröző különtermében, új klubhe-
lyiségünk megnyitóján a júniusban, 97.
életévében elhunyt tiszteletbeli tagtár-
sunkra, Dombóvári Sándorra emlékez-
tünk. Egy filmösszeállítással tisztelegtünk
az utolsó magyar allround sportember em-
léke előtt.

Október 1-jén pedig új sorozatot indí-
tottunk „Ötkarikás unikumok” címmel.
Az előadássorozat célja: az olimpiai játé-
kok, különleges egyéniségek, érdekes tör-
ténetek bemutatása a legkülönfélébb
szempontok alapján. Az első ilyen jellegű

programon két izgalmas vetítettképes elő-
adást láthattunk. Előbb Olimpikonok a
filmvásznon címmel Mecsériné Doktor
Rozália, majd Nők kis szépséghibával,
avagy furcsa esetek az olimpiákon
címmel Horváth Vilmos tartott érdekes,
nagy sikerű előadást. 

Az előadássorozatot Magyar Zoltán,
kétszeres olimpiai bajnok tornász, a MOB
Emlék és Hagyományőrző Bizottságának
elnöke nyitotta meg, aki méltatta egyesüle-
tünk tevékenységét és sok sikert kívánt az
új kezdeményezéshez.

Szeptembertől új helyen

Drága Barátaink! Isten veletek, nyugodjatok békében!

A Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) elnöksége a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság alapszabályában rögzített lehetőségekkel élve
– a régi tagok mellé – új tagokat is delegált a MOB tagjai sorába. Az új
tagok között üdvözölhetjük egyesületünk elnökét, Horváth Vilmost
is, akit mint a Dobó SE elnökét delegáltak. Szívből gratulálunk sport-
diplomáciai sikeréhez és reméljük, hogy tevékenységével nem csak a
Dobó SE-t, hanem olimpiai baráti körünket is tudja segíteni. Eredmé-
nyekben és sikerekben gazdag sportszakmai munkát kívánunk!

2009. december 16-án, 18 órakor a szombathelyi Szigligeti Vendéglőben tervezzük
megtartani karácsonyi, egyben óévbúcsúztató összejövetelünket. A programot a mel-
lékelt tájékoztató tartalmazza. Kérjük tagtársainkat, hogy – szervezési okokból – mie-
lőbb jelentkezzenek a pontos létszám megadásával!

Egyesületi elnökünk, Horváth Vilmos
a MOB tagságában

Halmays karácsony
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Jubileumi úszókupa izgalmas döntőkkel
2009. augusztus 8-án immár tizedik al-

kalommal rendezte meg Olimpiai Egyesü-
letünk amatőr úszóversenyét, a Halmay
Kupát. A Büki Gyógyfürdő ismét remek
házigazdának bizonyult és az időjárás is
kegyeibe fogadta a versenyzőket. 70 vállal-
kozó szellemű úszó vágott neki az 50 yard
távnak, melyen 1904-ben névadónk, Hal-
may Zoltán a St. Louis-i olimpián diadal-
maskodott. 

A jubileum alkalmából a 14 év alatti in-
dulóknak külön döntőket is rendeztünk,
mely nagy sikert aratott. A sajtoskáli Pus-
tajic Ruben és a pápai Nagy Rebeka lett az
első ízben kiírt új kategóriák győztese. A
gyermekversenyek főtámogatója Szakály
Ferenc tagtársunk volt.

A „nagy” döntőkben már hagyományo-
san szoros küzdelemben dőltek el a helye-
zések. A versenyzők századmásodpercekre
megközelítették az aktuális Halmay rekor-
dokat, de csúcsdöntésnek mégsem tapsol-
hatott a lelkes, szépszámú publikum. A
nőknél új győztest avattunk. A szombat-
helyi Hegyi Zsanett két korábbi bajnokot
is maga mögé utasított, így Keszti Júliának
és Prugberger Sárának meg kellett eléged-
nie ezúttal a dobogó alsóbb fokaival.

A férfiak versenyében Dobre Nor-
bert kilencedik elsőségét is megszerezte,
bár a döntőbe csak a harmadik legjobb
idővel jutott. Úgy tűnik ő verhetetlen ezen
a távon. Keszti Mihály végzett mögötte, aki
három ezüstérmével szintén csúcstartó-
nak számít.

A verseny fővédnökei, dr. Jakabházy-
né Mező Mária, a Magyar Olimpiai Aka-
démia főtitkára és dr. Varga Zoltán me-
gyei sportigazgató azzal írták be nevüket a
kupatörténetbe, hogy a nézők nagy tapsa
közepette – először a fővédnökök közül –
rajthoz is álltak a versenyen. Velük a futa-
mok közötti időben Balogh József tagtár-
sunk beszélgetett sportról, életükről és a
versenyen szerzett benyomásaikról. A két
fővédnök évek óta a kupa támogatásában

is aktívan részt vesz. A jól sikerült jubileu-
mi úszókupa az ünnepélyes díjátadással és
az olimpiai himnusz meghallgatásával feje-
ződött be.

A verseny szervezésében részt vett
Szummer Tamás (szakmai felelős), Hor-
váth Vilmos (kommentátor), Balogh József
(riporter), Szakály Ferenc (fotós), Benyák
András és Benyák Albert (emléklapkészí-
tés), valamint Császár Zoltán, Gál László,
Tóth Imre és a Mecséri család, akik a tech-
nikai lebonyolításban működtek közre.
Mecséri Annamária egyetlen „halmays”-
ként indult a versenyen.

A X. Halmay Kupa végeredménye
Férfiak mp

1. Dobre Norbert (Szombathely) 23,43
2. Keszti Mihály (Szombathely) 23,90
3. Kupi Benedek (Szombathely) 24,80
4. Mészáros Péter (Szombathely) 25,80
5. Erdősi Zoltán (Csepreg) 27,08
6. Grasanovics Péter (Körmend) 29,27

Nők mp
1. Hegyi Zsanett (Szombathely) 26,53
2. Grasanovicsné Keszti Júlia (Szhely) 27,09
3. Prugberger Sára (Szombathely) 27,35
4. Kupi Julianna (Szombathely) 29,16
5. Nagy Rebeka (Pápa) 30,10
6. Hárs Barbara (Kaposvár) 34,16

14 év alattiak:
Férfiak mp

1. Pustajic Ruben (Sajtoskál) 30,10
2. Raschek Bence (Budaőrs) 32,31

3. Raschek Csanád (Budaőrs) 40,50
4. Gál Tamás (Szombathely) 41,70
5. Császár Márton (Szombathely) 42,22
6. Aleksander Burck (Németország) 49,14

Nők mp
1. Nagy Rebeka (Pápa) 30,10
2. Hárs Barbara (Kaposvár) 30,70
3. Kürti Regina (Dunaújváros) 34,70
4. Kocsis Eszter (Pápa) és

Nagy Zsófia (Pápa) 39,33
6. Felföldi Anna (Budapest) 54,20

25 éve, 1984. július 28-án nyitották meg
a XXIII. nyári olimpiai játékokat Los Ange-
lesben. A moszkvai olimpia bojkottjára vá-
laszul 1984-ben a szovjetek mondvacsinált
indokok alapján lemondták a részvételt. A
döntést az akkori pártelnök Csernyenko
hozta meg, melyhez Kádárék is csatlakoz-
tak. A magyar végzés 1984. május 14-én, az
MSZMP PB ülésén született meg, ezt kellett
szentesítenie két nappal később a Magyar
Olimpiai Bizottságnak. A MOB Buda Ist-
vánnak, az OTSH vezetőjének ajánlására
úgy határozott, hogy „a kialakult helyzet
nem teszi lehetővé a magyar sportolók
részvételét”, s szolidaritást vállalt a „nagy
testvérrel”. Egyedül a kézilabda szövetséget
képviselő Dr. Jacsó István „merészelt”
nemmel szavazni.

A negyedszázados jubileum apropóján
négy olimpiai hagyományőrző egyesület,
nevezetesen a budapesti Csanádi Árpád
Olimpiai Baráti Kör, a keszthelyi Csík Fe-
renc Olimpiai Baráti Kör, a szombathelyi
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőr-
ző Egyesület és a nagykanizsai Mező Fe-
renc Olimpiai Baráti Kör kezdeményezé-
sére Dr. Jacsó Istvánról, a bátor sportve-
zetőről a rákoskeresztúri új köztemetőben
megemlékezést tartottak.

Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke
és Dr. Hencsei Pál, a Csanádi Olimpiai
Baráti Kör vezetője köszöntötte a négy
egyesület megjelent tagjait, a sajtó munka-
társait, valamint a Magyar Olimpia Bizott-
ságot képviselő Dr. Jakabházyné Mező

Máriát, a Magyar Olimpiai Akadémia főtit-
kárát és Győr Bélát az akadémia tanácsá-
nak tagját és nem utolsósorban Sinka
Lászlót, a Magyar Kézilabda Szövetség el-
nökét, a MOB elnökségének tagját. Az elő-
adók méltatták Dr. Jacsó István életútját:
„1913. december 17-én született és halálá-
ig, 1985. december 6-áig köztiszteletnek
örvendő jogászként dolgozott. Hős volt a
maga nemében, aki a második világhá-
borúban a zsidók megmentésében segéd-
kezett, aki 1956-ban a forradalom leveré-
se után védőügyvédként dolgozott, s aki
1984. május 16-án egyedül szavazott az
olimpiai részvétel mellett. A tetőtől-talpig
úriember becsületből jelesre vizsgázott.
Megérdemli, hogy 25 évvel, a sajnos már
a feledés homályába került események
után büszkén emlékezzünk rá.”

Sinka László, a kézilabda szövetség el-
nöke dr. Jacsó István kiváló emberi tulaj-
donságairól beszélt. „Pista bácsi évtizede-
ken keresztül irányította a szövetség fe-
gyelmi bizottságát. Egyszerűen jó ember
volt, akire még mindig szeretettel és tisz-
telettel gondolunk. Bízom benne, hogy az
emlékezés nem csak egyszeri alkalom
lesz, hanem jövőre is megismételjük.”

A rendezvény végén az egyesületek és a
kézilabda szövetség képviselői megkoszo-
rúzták a bátor sportvezető sírját. A megem-
lékezésen körünket Horváth Vilmos elnök,
Gál László alelnök, Dr. Hencsei Pál, Békefi
Miklós, Gombai Zoltán, Surányi Péter és
Szakály Ferenc tagtársaink képviselték.

Egy ember, aki mert nemmel szavazni


