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Olimpiai vándorgyűlés Szombathelyen
A Magyar Olimpiai Akadémia városunkban rendezi 2016.
április 23-án 66. vándorgyűlését.
Dr. Jakabházyné Mező Mária,
a MOA főtitkár asszonya tájékoztatása szerint az ország minden
részéről a programra már száznál
is többen jelentkeztek, Szlovákiából 13 vendég érkezése várható.
A MOA a vándorgyűlését közösen
rendezi a szombathelyi önkormányzattal és olimpiai baráti
körünkkel. Az esemény fő célja az olimpiai eszme terjesztése, az olimpiai
mozgalom hagyományainak ápolása, kiemel-

kedő magyar események és olimpikonok megjelenítése. A helyszín
a Polgármesteri Hivatal Színházterme lesz, ahol dr. Puskás
Tivadar polgármester, MOB tag
köszöntője után több érdekfeszítő
előadás is lesz, immár a nyári riói
olimpia jegyében is. 1988 és 2002
után Szombathely harmadszor ad
otthont a vándorgyűlésnek, amelyen mintegy tucatnyi olimpiai
bajnokkal és olimpikonnal találkozhatnak a sportbarátok.
A 15 órakor kezdődő programra a szervezők minden érdeklődőt tisztelettel hívnak.

Bemutatkozik az MTK sportegyesület
2016. április 15-én,
pénteken 18.30 órakor
a Malom Söröző Olimpia termében új sorozatunk veszi kezdetét,
melyben olyan sportegyesületek mutatkoznak be, melyek az olimpiai játékok több mint
100 éves történetében
komoly eredményekkel
büszkélkedhetnek. Első
egyesületként magától értetődő módon az
MTK sportegyesületet ismerhetjük meg, hiszen az MTK első olimpiai bajnokát Halmay
Zoltánnak hívják. Meghívásunkat elfogadva
vendégünk lesz Deutsch Tamás, az MTK el-

nöke, a MOB alelnöke, Sákovicsné Dömölky
Lídia olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok
vívónő, valamint Cservenkai Donát, az MTK
egykori labdarúgója. Az izgalmasnak ígérkező estre mindenkit szeretettel várunk.
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Téli olimpiák nyomában – öt országon keresztül
2015-ben ünnepeltük a 100. évfordulóját
annak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelye Párizsból Lausanne-ba került.
Ebből az alkalomból ötnapos tanulmányutat
hirdetett a Magyar Olimpiai Akadémia, dr.
Jakabházyné Mező Mária főtitkár, Marika
néni vezetésével. Az út legfontosabb célja természetesen a francia határhoz közel, a Genfi-

tó partján fekvő svájci város, Lausanne, és a
felújított Olimpiai Múzeum meglátogatása
volt. A tanulmányúton a MOA tanácstagjai,
az olimpiai körök vezetői és tagjai, sportmúzeumok vezetői vettek részt, egyesületünket a

körmendi Mecséri házaspár, a szombathelyi
Holler házaspár, illetve Fericsán Kálmán
budapesti tagtársunk képviselte. A csapattal
tartott két vívó olimpiai bajnok, Rejtő Ildikó
és Sákovicsné Dömölky Lídia is.
Az Ausztriát, Németországot, Svájcot,
Franciaországot és Liechtensteint érintő
túra során több téli olimpiai helyszínt is felkerestünk. Innsbruckban (1964,
1976, 2012 ifjúsági) a síugró
sánc tetejéről néztünk le a város csodálatos panorámájára.
St. Moritzban (1928, 1948)
a két olimpia győzteseinek
névsorát tartalmazó emléktáblánál készült csoportkép. A
már francia oldalon található
Chamonixban (1924, az első
téli olimpia) pedig 2525 méter
magasra vitt minket a felvonó, ahonnan a tiszta, napsütéses időben Európa csúcsára, a szemben levő,
4810 méter magas Mont Blanc-ra nyílt pazar
kilátás. Lausanne-ban (2020 ifjúsági) felkerestük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság régi
és új székházát, Pierre de Coubertin egész
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köthető relikviákat, pl. Mark Spitz úszónadrágját, Usain Bolt futómezét. Ezek között
természetesen több magyar vonatkozást is
felfedeztünk: Kárpáti Rudolf kardját, Varga
Dániel fürdőnadrágját és Molnár Tamás sapkáját. Az utunk mindennap lenyűgöző alpesi
tájakon vezetett keresztül. Olimpiáktól független városnézések is szerepeltek a programban: Mozart városa, Salzburg, a reformáció
központja, Genf, illetve hazafelé a hangulatos
„minifőváros”, Vaduz.

alakos szobrával a kertben, és tiszteletkört futottunk a báróról elnevezett atlétikai pályán.
Az olimpiai múzeumban tett egész délelőttös látogatás során pedig kivételes olimpiai
tárgyakat csodálhattunk: az összes olimpiai
érem, plakát és fáklya mellett sportolókhoz

Az úton nagyon sok élményben volt részünk, amihez köszönjük a MOA támogatását,
hiszen az útiköltséget valamennyi résztvevő
esetében az Akadémia állta.
Dr. Holler Péter

Halmay karácsony
A 2009-ben Balogh József költő-tanár tagtársunk javaslatára elindított Halmay karácsony 2015 decemberében is sikert aratott.
Nagy János énekművész két „melódiás”
hölggyel, Osztrositsné Császár Erzsébettel
és Frohmann Edinával megerősítve remek
karácsonyi hangulatot varázsolt körünkbe.
Ez volt egyesületünk óévbúcsúztatója is, ahol
ünnepélyes keretek között köszöntünk el egymástól.

XIX. Halmay Bál a Tóvendéglőben
Hagyományos farsangi bálunknak ismét a
szombathelyi Tóvendéglő adott otthont, ahol
a jó hangulathoz a zenét ezúttal is a Tequila együttes szolgáltatta. A bál díszvendége
Dušan Dvoran, Halmay Zoltán szülőfalujának, Magasfalu
(Vysoká pri Morave)
polgármestere volt.
A műsorban megcsodálhattuk Sőre
Péter BMX világbajnok lélegzetelállító mutatványait,
majd a Főnix tánccsoport hastánc bemutatója elsősorban
a férfi bálozók körében aratott sikert.

Ezúttal is komoly tombola nyeremények találtak gazdára, köztük a fődíj, egy háromnapos
csehországi utazás, melyet Szakasics Zoltán
tagtársunk, barátunk és felesége nyert meg. A
bál zárásaként Marton János tangóharmonika játékát élvezhették a legkitartóbbak.

Tisztújító közgyűlés
Olimpiai Egyesületünk tisztújító közgyűlését február 26-án tartotta a Malom Söröző
Olimpia termében. A szokásosnál több napirendi pont került a közgyűlés elé. A 2015. évi
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
után a közgyűlés egyhangú szavazással módosította az egyesület alapszabályát, hogy az
megfeleljen a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (új Ptk.) előírásainak. Ezt
követően a közgyűlés megválasztotta az egyesület új tisztségviselőit. Ezek szerint
2020-ig az alábbi elnökség irányítja
olimpiai baráti körünket: Horváth
Vilmos – elnök, Gál László – alelnök,
dr. Tóthné Pászli Erzsébet – titkár,
valamint Békefi Miklós, Halmosi
Zoltán, dr. Hencsei Pál, dr. Holler
Péter, Mecsériné Doktor Rozália és
Mittli Ödön elnökségi tagok.

A választás után javaslatokat tehettek a tagok a 2016. évi programokra. A közgyűlés
zárásaként Horváth Vilmos elnök köszöntötte a kerek születésnapos tagtársakat, akik az
elmúlt évi közgyűlés óta töltötték be az adott
életévüket. Az egyesület diplomáját kapta
a 75 éves Bartos Róbert és Németh László József, a 70 éves Fericsán Kálmán, dr.
Mestyanek Ödön és Surányi Péter, valamint a 60 éves Mittli Ödön és Geider Attila.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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