
Halmay karácsony

Horváth Vilmos előadásai a MOA rendezvényein

XVII. évfolyam 5. szám • 2013. december

Egyesületünk – egy korábbi hagyományát fel-
újítva – ismét megrendezi tagjai és hozzátartozói 
számára a Halmay Karácsonyt. December 14-
én, szombaton fél 6 órától a Malom Sörözőbe 
hívunk és várunk mindenkit, ahol a Capito Gi-
tárklub karácsonyi muzsikája mellett kötetlen 
beszélgetésre és nyári erdélyi utunk vetített 
képes beszámolójára is mód nyílik. Egy po-
hár ital mellett felelevenítjük az idei év fontos 
egyesületi pillanatait és koccintunk sikereinkre. 
Egyesületi tagjaink és az erdélyi úton résztvevők 
megjelenésére feltétlenül számítunk.

Egyesületünk elnöke nagysikerű 
előadásokat tartott a Magyar Olim-
piai Akadémia két legutóbbi rendez-
vényén. A MOA 62. vándorgyűlésé-
nek középpontjában a paralimpiai 
mozgalom és a paralimpikonok 
álltak. A TF aulájában megtartott 
történelmi jelentőségű összejövete-
len Horváth Vilmos „Invalidusok a 
sportban” című előadásában olyan 
sportolókat mutatott be, akik vég-
tag-, látás- vagy hallássérültségük 
ellenére az épek között nyertek érmeket. Az ese-
ményen megalakult a Paralimpikonok Klubja 
is, amelynek elnöke Becsey János lett. A vándor-
gyűlésen előadást tartott többek között Szekeres 
Pál, háromszoros paralimpiai bajnok, olimpiai 
bronzérmes vívó és Gömöri Zsolt, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint zárásként 
Deutsch Tamás, a MOB és az MPB alelnöke.

Ebben az évben dr. Printz Já-
nos és a Zsivótzky Gyula Olim-
piai Kör jóvoltából Sikátoron 
találkoztak az olimpiai körök ve-
zetői. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Zsivótzkyné Komka 
Magdolna is. A program első elő-
adója Horváth Vilmos, egyesüle-
tünk elnöke volt, aki előadásban is-
mertette a kalapácsvetés történetét, 
bemutatva a versenyszám hérosza-
it, külön kiemelve természetesen 

Zsivótzky Gyula példaértékű pályafutását.
Ezt követően az olimpiai körök vezetői szá-

moltak be az elmúlt egy évben végzett tevékeny-
ségükről, melyet az olimpiai eszme terjesztése 
érdekében végeztek. A tanácskozás utáni esti 
program Lesalján zárult, majd másnak Kisbér-
re és Pannonhalmára látogattak el az ország 
különböző pontjaiból érkezett olimpiabarátok.



November 16-án este  a Malom Söröző Olimpia 
termében Igaly Diána volt a vendégünk. A sport-
lövő olimpiai bajnok fényes karrierje alatt 22-szer 
nyert magyar bajnokságot, a vb-ken 4 arany-, 2 
ezüst- és 5 bronzérmet nyert. Az EB-ken 5 arany-, 5 
ezüst- és 3 bronzérem a mérlege. Négy olimpián in-
dult. Sydneyben bronzérmes lett, aztán Athénben, 
emlékezetes döntőben ért fel a csúcsra. Minderről, 
illetve egész pályafutásról részletesen és érdekesen 
mesélt Diána, akinek a személyében egy nagyszerű 
sportembert ismertünk meg. Elmesélte küzdelme-
it a budaörsi lőtér megmentésért, beszélt szeretett 
sportágáról, megvilágította a koronglövészet lénye-
gét, s még számos, izgalmas kulisszatitkot elárult. 
Elhozta fegyverét és néhány korongot is. Természe-
tesen az érmeket is láthattuk, s egy kérdésre vála-
szolva sejtette, hogy esetleg ismét lőállásba lép. Az 
Orgován Ferenc tagtársunk segítségével létrejött 

találkozón csak úgy záporoztak a kérdések a baj-
nok felé, aki mindenre igyekezett válaszolni. Az est 
végén az emléklapok aláírása után még hosszasan 
elbeszélgettünk a szimpatikus sportlövővel, azt kí-
vánva neki, hogy új céljait is meg tudja valósítani.
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„Telitalálat” volt Igaly Diána meghívása

A MOB sportigazgatója volt a vendégünk
Június13-án a Malom utcai klubunkban Fábi-

án László olimpiai, négyszeres világ- és ötszörös 
Európa-bajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója 
volt a vendégünk. Öttusázásban 1981-től 1995-
ig, vívásban 1987-től 1990-ig volt tagja a magyar 
válogatottnak. Két olimpián vett részt, 1988-ban 
Szöulban tagja volt a Fábián László, Mizsér 
Attila, Martinek János összeállítású magyar öt-
tusázó csapatnak és a párbajtőrcsapat tagjaként is 
hatodik helyezést ért el. Legnagyobb egyéni sikerét 
az 1989-es vb-n érte el, ahol hazai közönség előtt 
mind egyéniben, mind csapatban győzött. Az ak-

tív sportolástól 1996-ban vonult vissza. A kellemes 
nyári estén sorra vette pályafutás a legfontosabb 
állomásait, majd így összegzett: ”Úszóként sem 
tartoztam a gyengébbek közé, de a legnagyobb 
sikereimet öttusázóként értem el, miközben pár-
bajtőrvívóként is a ranglista legjobbjai között sze-
repeltem és ezért az olimpián is versenyezhettem. 
Bőven volt időm megtanulni, hogy fegyelem, ki-
tartás és összpontosítás nélkül egy egyéni sportoló 
nem sokra viheti, de mivel csapattag is voltam, az 
alkalmazkodás, az összetartás és a bajtársiasság 
mércéjének is meg kellett felelnem”

Ez év elejétől a Magyar Olimpiai Bizottság 
sportigazgatójaként hasznosítja tapasztalatait és 
öt diplomáját a végtelenül szimpatikus sportem-
ber. Erről a munkájáról ekképp vallott: „Nagyon 
sok a tennivaló. Londonban igen csak magasra 
került a mérce a sok nagyszerű eredménnyel, de 
be kell látni, hogy a magyar sport erején felül tel-
jesített, ahogy négy évvel korábban Pekingben 
éppen ennek az ellenkezője történt. Most az a cél, 
hogy a londoni sikeremberek, az érmesek és a 
pontszerzők képesek legyenek a bravúrjaik meg-
ismétlésére és minél több új reménység zárkózzon 
fel melléjük.”
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Vívónap Szombathelyen
Szeptember 27-én, első alkalommal, de ha-

gyományteremtő szándékkal rendeztük meg a 
Szombathelyi Vívóakadémiával a Szombat-
helyi Vívónapot. Kettős cél vezérelte a két 
egyesület vezetőit: a vívósport népszerűsítése 
és méltó megemlékezés két kiváló vasi vívó-
ról, Rajczy Imre olimpiai bajnok kardozóról 
és Komatits József, tőrvívó olimpikonról.

Először az 1976-os montreali olimpián 
csapatban hetedik, egyéniben kilencedik 
Komatits Józsefről emlékeztünk meg. Öz-
vegyénél tettünk látogatást, ahol virágot és 
koszorút helyeztünk el Komatits József sírján. 
(A legjobb vasi tőrvívó hamvait – végakaratát 
teljesítve – családi házuk kertjében helyezték 
végső nyugalomra.) Ezt követően az 1936-os 
berlini olimpián a kardcsapattal aranyérmet 
szerzett, világ- és Európa-bajnok kardvívó 
Rajczy Imre Szily János utcai szülőházához 
vonultunk, ahol megkoszorúztuk a Szombat-
helyről indult kardozó emléktábláját. Itt dr. 
Kamuti Jenő, olimpiai ezüstérmes, világbaj-
nok vívó idézte fel személyes emlékeit Rajczy 
„Babáról”, kiemelve az 1962. évi Buenos Ai-
res-i világbajnokság felejthetetlen pillanatait.

Időközben a Fő téren már izgatottan ké-
szültek a vívóakadémia ifjú tehetségei, akik 
hamarosan bemutathatták tudásukat az össze-
gyűlt érdeklődőknek. Mivel a szombathelyi-
ek a párbajtőrre szakosodtak, ezért a karddal 
foglalkozó sárváriak és a tőröző körmendiek 
kisegítették őket, így teljes körűen tudták be-
mutatni a három fegyvernem jellemző moz-

dulatsorait. A Fő téri sátorban az érdeklődők 
tablókon keresztül is megismerhették a fegy-
vernemek sajátosságait, a szombathelyi vívás 
történetét, valamint Rajczy Imre kardvívó és 
Komatatits József tőrvívó életét.

Az első Szombathelyi Vívónapot a már em-
lített dr. Kamuti Jenő mellett megtisztelte 
Sákovitsné Dömölky Lídia olimpia és világ-
bajnok tőrvívónk és Csampa Zsolt, a Magyar 
Vívó Szövetség elnöke is. A több helyszínen 
zajló eseményeken szinte végig együtt volt az 
emlékezőkkel dr. Puskás Tivadar, Szombat-

hely polgármestere, a MOB tagja is. A magyar 
vívósport két emblematikus alakja, két legen-
dája jó tanácsokkal látta el a vívópalántákat, 
beszéltek kivételesen sikeres pályafutásukról 
és a víváshoz fűződő kapcsolatukról is.



A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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Vendégeink voltak az egy héten át Szombat-
helyen edzőtáborozó, Hajdu János megbízott 
kapitány irányította női kézilabda válogatott 
pekingi olimpiát megjárt tagjai. A Provident 
Kupával már a vb-felkészülésre készülő lá-
nyokat a szépszámú érdeklődő a Pelikán Hotel 
különtermében nagy szeretettel fogadta, akik 
nem is okoztak csalódást. Görbicz Anita, 
Bódi Bernadett, Herr Orsolya, Kovacsicz 
Mónika, Vérten Orsolya, Szamoránsky Pi-
roska és Tomori Zsuzsa miként a pályán, úgy 

a kérdések záporában is megállták a helyüket. 
Valamennyien bíznak a most decemberben 
zajló szerbiai világbajnokságon a jó szerep-
lésben. Szeretnének a magyar sportbarátok 
karácsonyfája alá egy szép érmet tenni. Erre 
a másodedző Siti Bea szerint is jó esély kínál-
kozik. Az egykori kiváló játékos egyébként az 
egyetlen a világon, aki minden európai kupát 
megnyert. A kapitány, Hajdu János rendkívül 

frappáns és humoros válaszokkal színesítette 
az estet, de amikor komolyra fordult a dolog, 
akkor szakszerű magyarázatokat adott. Ter-
mészetesen szóba került az olimpia is, a lá-
nyok életük meghatározó élményeként emle-
gették a pekingi játékokat, most pedig gőzerő-
vel készülnek arra, hogy Rio de Janeiróban 

ott legyünk és minél eredményesebben szere-
peljünk. Remélhetőleg a közben felgyógyuló 
norvég kapitánnyal, Karl Erik Böhnnel, akit 
szintén szeretettel említettek. Az est végén az 
emléklapok dedikálása alatt derült ki, miért is 
népszerű csapatunk. A lányok kedvesek, szé-
pek és szerények. Szívből és mostantól duplán 
szurkolunk nekik a világbajnokságon.

Kedvesek, szépek és szerények


