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2007. november 15-én, 18 órakor
a szombathelyi California Étteremben
újabb kiváló sportolóval találkozhat-
nak a sport szerelmesei. A hetvenes
évek leghíresebb, egyben legnépsze-
rûbb magyar sportolója, a lólengés újí-
tó világklasszisa, Magyar Zoltán lesz
Olimpiai Egyesületünk vendége. A
várhatóan érdekes beszélgetésre szere-
tettel várjuk egyesületünk tagjait!

Magyar Zoltán 1965-
tõl 1980-ig a Ferencváros
tornásza volt, 1972 és
1980 között 33 alkalom-
mal szerepelt a magyar
válogatottban. Edzõjével,
Vígh Lászlóval számos
új technikai elemet dol-
gozott ki. Nevéhez fûzõ-
dik az orsó, a szökkenõ-
vándor és a róla elneve-
zett Magyar-vándor elsõ
bemutatása, melyet az-
óta sem tud senki a hoz-
zá hasonló könnyedséggel, eleganciá-
val, a mozdulatok tökéletes harmóniá-
jával elõadni.

Pályafutása alatt lólengésben három
világ- és három Európa-bajnoki arany-
érmet nyert. Részt vett az 1972. évi
müncheni, az 1976. évi montreali

és az 1980. évi
moszkvai olim-
pián. 1976-ban
és 1980-ban ló-
lengésben olimpi-
ai bajnoki címet
nyert. A magyar
férfi tornászok
közül két bajnoki
címet elõtte csak Pelle Istvánnak si-

került szerezni az 1932.
évi olimpián.

Háromszor – 1974-ben,
1978-ban és 1980-ban –
választották az év magyar
sportolójává. Az aktív
sportolástól 1980-ban,
moszkvai olimpiai gyõ-
zelme után vonult vissza.
Hivatalos világversenyen
lólengésben nem talált le-
gyõzõre.

1979-ben a Testnevelé-
si Fõiskolán torna szak-

edzõi, 1985-ben a Budapesti Állator-
vostudományi Egyetemen állatorvosi
oklevelet szerzett.

1986 és 1989 között a Magyar Olim-
piai Bizottság alelnöke volt, 1991-tõl a
Halhatatlanok Klubjának tagja.

A Fradi örökös bajnoka.

A lólengés koronázatlan királya

November végén jelenik meg Jocha Károly
legújabb könyve. A téma több mint érdekes: siker
vagy kudarc az olimpiai ezüstérem? Nyolcvanhat
élõ, olimpiai ezüstérmes szerepel a könyvben,
A/4-es méretben, átlagosan két oldalon. Három
képnél csak elvétve van bárkirõl is kevesebb, több
viszont gyakran. Tehát mintegy 300 fotó színesíti a
kiadványt. A könyv már most megrendelhetõ
egyesületünk vezetõinél. November végén a szer-
zõ Szombathelyen is dedikálja mûvét.

Siker vagy kudarc
az olimpiai ezüstérem

Az olimpiai körök hagyomá-
nyos, õszi találkozóját Szombathe-
lyen rendezte meg a Magyar
Olimpiai Akadémia, egyesüle-
tünk közremûködésével. A jelenleg
országszerte mûködõ huszonhat
kör közül tizenkettõ küldte el kép-
viselõit. A Szombathelyen született
dr. Rajczy Imre kardvívó olimpiai
bajnok Szily János utcai emléktáb-
lájának és a Vasi Olimpikonok Falá-
nak megkoszorúzása után a Malom
Sörözõben kezdõdött a találkozó.

Dr. Jakabházyné Mezõ Mária fõtitkár asszony köszöntötte az olimpiai körök képviselõ-
it, majd összefoglalta az elmúlt idõszak tevékenységét. Ezt követõen a közelmúltban alakult
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kört az új elnök, Borovitz Tamás, az ismert gyûjtõ mutatta be.
A hozzászólások után levetítésre került a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesü-
let tíz éves, eseménydús tevékenységérõl készült film. A körök képviselõi befejezésül közös
nyilatkozatot írtak alá, amelyben támogatásukról biztosították az Ifjúsági Olimpia rendezé-
sére pályázó Debrecen városát. Az est fogadással zá-
rult, ahol a baráti beszélgetések folytatódtak.

Olimpiai körök országos találkozója
Szombathelyen
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Emléktábla avatás Sorkifaludon,
Kulcsár-élménybeszámoló Szombathelyen
Október 27-én, szombaton méltó-

ságteljes ünnepség keretében avat-
tuk fel Sorkifaludon, az elsõ Vas me-
gyei születésû olimpiai résztvevõ, dr.
Csejthey Lajos emléktábláját.

Mintegy háromszáz fõnyi közönség –
soraiban a nagylétszámban megjelent
Halmay-tagokkal – gyûlt össze Sorkifalud
község emlékparkjában, ahol az egykori
Dömötöri szülöttére emlékeztünk. Dr.
Csejthey Lajos az 1924-es párizsi olim-
piai játékokon gerelyhajításban indult, s
érte el a tisztességes 9. helyezést.

Az ünnepséget Erõs Zoltán polgár-
mester – a község 1895. február 14-én
született hírességét bemutató – szavai ve-
zették be. Sorkifalud elsõ embere el-
mondta, hogy a ma élõk büszkék lehet-
nek híres elõdjükre, aki falujuk hírét is el-
vitte a nagyvilágba. A polgármesteri kö-
szöntõ után Horváth Vilmos a táblaállí-
tást kezdeményezõ egyesületünk elnöke
idézte fel Csejthey Lajos sportkarrierjét.
Beszédében kiemelte, hogy viszonylag rö-
vid pályafutás is lehet sikeres, ha valaki
mindent alárendel céljainak és tisztessége-
sen edz, él, versenyez. Az elsõ vasi olim-
pikon éppen ezért példát mutat a ma ifjú-
ságának is sportszeretetbõl és tisztesség-
bõl. Elnökünk szavait követõen Balogh
József tagtársunk Ezüstgerely címû versét
mondta el. Három olimpiai játékon is
zászlóvivõ Kulcsár Gergely gerelyhajító
felidézte, hogy õ csakúgy, mint Csejthey
Lajos egy kis községbõl, Nagyhalásziból
jutott el a világ legnagyobb játékára. Szor-
galommal, hittel és kitartással komoly cé-
lokat lehet kitûzni és elérni emelte ki.

A beszédek után – a Blaskó János
szobrászmûvész által alkotott bronz em-
léktáblát – Csejthey Lajos lánya, Klá-
ra, Erõs Zoltán polgármester, dr. Varga
Zoltán megyei sportigazgató és Kulcsár
Gergely leplezték le.

A méltóságteljes megemlé-
kezés koszorúzással (egyesü-
letünkét Németh Pál és Gál
László helyezte el) és a helyi
asszonykórus mûsorával zá-
rult. Az emlékparkban megte-
kinthetõ tábla pedig immár
örök idõkre hirdeti egy nagy-
szerû ember dicsõségét. Az
emléktáblához egyesületünk
120.000 forinttal járult hozzá.

A jól sikerült táblaavató
után Szombathelyen a Pannó-
nia Étterem különtermében
Kulcsár Gergely olimpiai ezüst- és
bronzérmes, Európa-bajnok gerelyhají-
tónk tartott érdekes és színvonalas él-
ménybeszámolót. Gergelyt elkísérte
egyesületünk tagja a Faludy-féle férfi ké-
zilabda-válogatott másodedzõje, Simon
Csaba is, akivel Kuvaitban barátkoztak
össze. Kulcsár Gergely, aki négy olimpi-
án is rajthoz állt, idõrendben mesélt

Balogh József:

Ezüstgerely
– Kulcsár Gergelynek –

Ezüstgerely: – íves pálya –
juss el a Nap aranyába!

Gyúló erõd újból, újra
nekilódít, és az útja

a gerelynek száll az égben,
nem kell röptét megigéznem…

Szeretném, ha gyõztes lenne,
mert egy magyar kéz vetette,

madarat visz így a szárnya
fel, a kéklõ ragyogásba.

Hazánk piros-fehér-zöldben,
zászló lobog önfeledten,

s lengi-mondja: sport és béke
régtõl egymás vértestvére.

Gerelyezüst: – égi pálya –
vár rád a Fény aranyága,

s ott öleljen hû akarat,
ahogy Földet köszönt a Nap,

és a Hold nagy csillagéjet,
s azt ragyogja büszkeséged:

nem arany-rang csak az érdem,
ha az ezüst Isten-érem!

rendkívül sikeres, ám nehézségektõl
sem mentes pályafutásáról. Érdekesség,
hogy õ volt az elsõ magyar gerelyhajító,
aki nyolcvan méter fölé repítette a szert.
A rendkívül szerény, ám nagyszerû
sportember Tokióban, Mexikóban és
Münchenben a nyitóünnepségen vitte
hazánk zászlaját. Rómában – újoncként
bronzérmes lett, Tokióban már esélyes-
ként számoltak vele ám ezüst lett a vé-
ge, Mexikóban pedig az utolsó sorozatig
vezetett, amikor ketten is túldobták. Úgy
érzi sikeres pályafutása volt, ám kis sze-
rencsével az olimpiai dobogó legfelsõ
fokára is felállhatott volna.

Edzõként is maradandót alkotott, hi-
szen az 1976-os olimpia gerelyhajító

gyõztesének, Németh Miklósnak õ volt
az edzõje. Rövid ideig itthon edzõskö-
dött, majd egy évtizedig Kuvaitban okí-
totta az atlétákat. Ebbõl az idõbõl szá-
mos anekdotát idézett fel barátjával, Si-
mon Csabával.

A jó hangulatú beszélgetés az alka-
lomra készült emléklapok dedikálásával
fejezõdött be.


