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Március 19-én, pénteken este 1/2
7-kor a Malom Söröző különtermében

két Erdélyből érkező sportvezető lesz
egyesületünk vendége. Az „Ötkarikás
unikumok” olimpiatörténeti sorozat
keretében Csíki András, Hargita me-
gye sportigazgatója tart előadást „A
Hargita lábától Lake Placidig”
címmel. A csíkszeredai sportigazgató
vetítettképes előadásban mutatja be a
legendás – Erdély-szerte népszerű –
81 éves hokiklub történetét a megala-
kulástól, napjainkig. Csíki úrral
együtt érkezik Buslig Gyula, Gyer-
gyószentmiklós város sportreferense
is. Érdekességként itt említjük meg,

hogy Hargita megye a nemrég befeje-
ződött vancouveri téli olimpiára
hat versenyzőt delegált!

A messziről jött vendégeinkkel való
találkozóra minden tagtársat szeretettel
hívunk és várunk!

Egyesületünk tagdíjai 2010. évben
is változatlanok. A befizetés lehetsé-
ges a mellékelt csekken, vagy rendez-
vényeinken nyugta ellenében az aláb-
bi összegekben:

Negyedéves tagdíjak:
– nyugdíjas, diák, munkanélküli 750 Ft
– aktív dolgozó 1.050 Ft

Féléves tagdíjak:
– nyugdíjas, diák, munkanélküli 1500 Ft
– aktív dolgozó 2.100 Ft

Éves tagdíjak:
– nyugdíjas, diák, munkanélküli 3.000 Ft
– aktív dolgozó 4.200 Ft

2010-es tagdíjak

Erdélyi vendégek klubnapunkon

Január 11-én ünnepelte
volna 97. születésnapját

tavaly júniusban elhunyt
tiszteletbeli tagtársunk,
Dombóvári Sándor. Eb-
ből az alkalomból egyesü-

letünk nevében Horváth Vilmos, Gál

László, Balogh József, Tóth Győző és dr.

Vargyas Csaba koszorút helyezett el az
egykori kiváló atléta és sokoldalú sport-
ember vaskeresztesi temetőben lévő sír-
ján. A mindig mosolygós, rendkívül ro-
konszenves Sanyi bácsi emlékét szívünk-
ben tovább őrizzük.

Megemlékezés
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Hajós Alfréd-emléktábla avatás
a Nagy Lajos Gimnáziumban

Február 1-jén, Hajós Alfréd születés-
napján a szombathelyi Nagy Lajos Gimná-
zium falára díszes emléktábla került. Az
ok: éppen 100 esztendeje annak, hogy el -
sõ olimpiai bajnokunk – aki építészként is
olimpiai ezüstérmet szerzett – megtervez-
te a gimnázium patinás épületét, mely ak-
kor Vakok Intézetének épült. Az elő ké szí tõ
munkában a gimnázium ré szé rõl Dr. Ko-
vácsné Bödei Ágota könyvtárvezetõ,
baráti körünk részérõl pedig Horváth
Vilmos elnök jeleskedett.

A Hajós-emléknap szellemi ve tél ke dõ -
vel indult, melyet a Nagy Lajos Gimnázium
hirdetett meg szombathelyi középiskolák-
nak. Hat iskola mérte össze erejét, hogy végül
kiderüljön: ki tud többet a vasi olimpikonok-
ról? Horváth Vilmos és Gál László, egye -
sü le tünk vezetõi állították össze a hétfordu-
lós verseny kérdéseit, melyet ügyességi fel a -
da tok is színesítettek. A csapatok meglepõen
jó felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot. A
vetélkedõt a ren de zõ gimnázium csapata
(Dénes Balázs, Gasztonyi Dániel, Hargitai Bá-
lint, Oláh Dorina, Sinkovits Dániel és Tóth
Bettina – felkészítõ tanáruk Németh Attila)
ma ga biz to san nyerte meg. A zsûri el nö ki te -
en dõ ket Németh Zsolt vb-ezüst ér mes ka la -
pács vetõnk látta el. Minden részt ve võ dí szes
emléklapot kapott aján dé kul.

A vetélkedõ után Horváth Vilmos tar -
tott elõadást Hajós Alfrédról az iskola

négy száz diákjá-
nak és tanárai-
nak „Magyar del-
fin” címmel. A
sok képpel il -
luszt rált elõ adá -
son megismer-
hettük Hajós Alfréd rendkívül esemény-
dús életútját.

Az emléknap utolsó programja volt a
Nagy Lajos Gimnázium és a Halmay Zol -

tán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület

által, az iskola fõbejáratánál állíttatott em-
léktábla felavatása. Coubertin báró „Óda a
sport hoz” címû versét Balogh József köl -
tõ-tanár szavalta el, majd Gáspárné Zsol-
nai Zsuzsanna, a gimnázium igazgatója és
Horváth Vilmos, olimpiai baráti körünk
elnöke üdvözölte a szépszámú ér dek lõ dõt,
köztük Szarka Zoltán olimpiai bajnokot,

Márkus Erzsébet olimpiai ezüstérmest és
Német Zsolt vb-ezüstérmes atlétát. Ezt
követõen dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a
Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára mon-
dott ünnepi beszédet, mely végén az igaz-
gató asszonnyal leleplezték az emléktáblát.
„Az épületet Hajós Alfréd (1873-1955)
építészmérnök, hazánk elsõ olimpiai bajno-
ka tervezte.” – áll az emléktáblán. Az ünne-
pi eseményekkel párhuzamosan az iskola
könyvtárában egy emlékkiállítás mutatta be
Hajós Alfréd tevékenységét.
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Olimpiai Egyesületünk 2010. február
19-én tartotta évi rendes közgyûlését. A
beszámolók elõtt néma felállással tiszte-
legtünk az elmúlt évben elhunyt két kivá-
ló tagtársunk, barátunk, Németh Pál és
Dombóvári Sándor emléke elõtt.

A napirendi pontok elfogadása után
Horváth Vilmos elnök szakmai beszámo-
lóját, majd Gál László alelnök pénzügyi

beszámolóját hallgatták meg a
jelenlévõk a 2009-ben végzett
te vé keny sé günk rõl. A be szá mo -
ló kat kö ve tõ en a résztvevõk ja-
vaslatokat tehettek a 2010. évi
prog ra mok ra is. Az ötletekbõl
az elnökség fogja összeállítani a
programok vázát, de mint a ko-
rábbi években is, rugalmasan ke-
zeljük a tervet, a kínálkozó új
lehetõségeket a jövõben sem
fogjuk elszalasztani.

A különfélék napirendi pontban kö-
szöntöttük jubiláns tagtársainkat. Tavaly
döntött úgy elnökségünk, hogy az 50, 60,
70 és 70 év felett 5 évente, az ún. kerek év-
fordulós tagtársainkat köszönteni fogjuk.
Elsõ alkalommal tavaly novemberben a 70
éves dr. Hencsei Pált ünnepeltük. Ez évi
közgyûlésünkön Németh László Jó zse -
fet 70., Tóth Gyõzõt 60., dr. Havasi Ti-
bort és Mecséri Csabát 50. születés-

napjuk alkalmából jutalmaztuk meg egy-
egy díszes diplomával. A 40 éves Rozmán

Timea könyvjutalomban részesült. (Csalá-
di elfoglaltsága miatt hi ány zott a köz gyû -
lés rõl a 75 éves Szarka Károly, õt ké -
sõbb fogjuk köszönteni.)

Az est hangulatát, az egyesületünkre jel -
lem zõ összetartozást dr. Bihátsi László,
budapesti tagtársunk zárás után elhang-
zott szavaival szeretnénk érzékeltetni: „Az

évi közgyûlés számomra azzal a meg döb -

ben tõ észrevétellel kezdõdött, hogy erre a

rendezvényre a tagtársak minden kötele-

zettség és kényszer nélkül jöttek el, min-

tegy megtisztelve a többieket saját jelenlé-

tükkel. Ezt csak azzal tudom magyaráz-

ni, hogy van még olyan dolog, és eszme az

életben, mely mozgósítja, és aktivizálja

az embereket, és ez nem más, mint a

sport szeretete és a sport legalázatosabb

tisztelete. Felemelõ érzés volt ezen ember-

ek között tudni magamat, és azt érezni,

hogy kicsit én is részese lehetek ennek az

összejövetelnek.

Örömmel értesültem, hogy egye sü le -

tünk egyik fontos jövõbeli célja, hogy mi-

nél több fiatal tagtársunk legyen. Kí vá -

nom, hogy sikerüljön, és a jövõben minél

több fiatal arccal találkozhassak a ren-

dezvényeken.

Hajrá Halmay-sok, hajrá Szombat-

hely!”

Közgyűlésünkön ünnepeltük jubiláns tagtársainkat
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Január 21-én a Malom Sörözõ külön-
termében, az Ötkarikás unikumok elõ -
adás sorozat keretében dr. Hencsei Pál,

a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör el-
nöke „Csalások és tévedések” címmel
tartott nagysikerû elõadást. Közel har-

minc olyan olimpiatörténeti esetet is -
mer tetett, melyekre nem lehetnek büsz -
kék a versenyek szervezõi vagy maguk a
spor tolók. A szépszámmal megjelent
hall gatóság néha hangosan kacagott a
trük kös megoldásokon (Onyiscsenkó-
féle manipuláció, a hõskor maratoni fu-
tóinak szellemes csalásai stb.) vagy ép -
pen sajnálta azokat a versenyzõket, akik
kárára tévedtek, de mégsem változtatták
meg az eredeti végeredményt. Az igaz-
ság sokszor mégis diadalmaskodott,
több esetben évekkel késõbb kapta kéz-
hez a jól megérdemelt érmét a ver seny -
zõ. Hencsei Pál aranybányára bukkant az
olimpiai csalások és tévedések tárgykö-
rében, ami annyit jelent, hogy lesz az
estnek folytatása, tovább gyûjti az érde-
kes sztorikat.

Csalások és tévedések

A szombathelyi Tó ven dég lõ -
ben már tizenharmadik alkalom-
mal báloztak egyesületünk tagjai és
ba rátaik. A min tegy másfélszáz
résztvevõ – elfelejtve a hét köz na -
pok búját-baját – a Tequila együt tes
jóvoltából önfeledten mulatott és
haj nalig ropta a táncot. A Szom-
bathelyi Sportiskola ifjú tornász-
palántái egy kedves balett be mu ta -
tó val nyitották meg a mû so rok so-
rát, majd a Habibi Orient Has tánc -
csoport közel húsz táncosa „Sehe re zá -
dé meséi” címmel elõadott produkciója
dobogtatta meg fõleg a férfiszíveket. Az
elegáns környezethez nagyon jó hangu-
lat párosult, a fiatalok és a „lélekben fia-
talok” is kedvükre szórakoztak. Kelemen

Zoltánt, a Weöres Sándor Színház tagját
már emelkedett hangulat fogadta. A
népszerû mûvész örökzöld slágerekbõl
nyújtott át egy csokorra valót közönsé-
gének. A rengeteg tombolatárgy miatt is-
mét kétszer volt sorsolás, szinte senki
sem távozott üres kézzel a helyszínrõl.

Vidám, farsangi hangulat a XIII. Halmay-bálon


