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Könyvtármegnyitó
Szekeres Pál paralimpiai bajnokkal

Március 6–7-én került sor Keszthelyen a
Magyar Olimpiai Akadémia 54. Ván dor -
gyű lé sé re, melyet dr. Aján Tamás, a Ma -
gyar Olimpiai Akadémia elnöke nyitott
meg, majd Manninger Jenő országgyűlé-
si képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés el-
nöke szólt a mintegy 200 fős hallgatóság-
hoz. Ruzsics Ferenc, Keszthely polgár-
mestere köszöntőjében személyes élmé-
nyeivel emlékezett a magyar sport olim-
piai sikereire, majd köszöntötte a vándor-
gyűlésen résztvevő olimpiai bajnokokat:
Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia, Juhász
Katalin és Ágoston Judit vívókat, az aka-
démia alelnökeként ezúttal debütáló
Magyar Zoltán tornászt, Polyák Imre és
Varga János birkózót, valamint Szalay
Miklós labdarúgót.

A Balaton Színházban megrendezett
vándorgyűlésen az előadások középpont-
jában az olimpiai nevelés állt. Dr. Gom -
bocz János, a TF tan-
székvezető tanára a
hétköznapi életből
vett elkeserítő példá-
kon keresztül mutatta
be a mai fiatalok visel-
kedésében, emberi
kapcsolataiban, be-
szédmodorában ta-
pasztalható hiányossá-
gokat. Az egyetemi, fő-
iskolai hallgatók olim-
piai ismeretei is rend-
kívül hiányosak. Mind -
ezt dr. Trzas ko ma-
Bicsérdy Gab ri ella,
egyetemi adjunktus az általa végzett fel-
mérés szomorú eredményeivel igazolta. 

Két olimpiai iskola, az egri Kemény
Ferenc, és a fővárosi Csík Ferenc igazgató-
ja Kékesi László és Makovecz Éva rész-
letes, nagyon értékes tájékoztatással szol-

gált az intézményeikben folyó, minden el-
ismerést megérdemlő, példaértékű olim-
piai nevelésről. 

A vándorgyűlés második részében a vá-
rosban felnőtt és itt nyugvó Csík Ferenc
berlini olimpiai bajnok került a közép-
pontba. Dr. Iglódi Endre és dr. Nádasy
Miklós, a Csík Ferenc Olimpiai Baráti Kör
két vezetője emlékezett a város és a megye
olimpikonjaira és természetesen az orvosi
szolgálata ellátása közben 32 éves korában
elhunyt aranyérmesre. 

Dr. Nádori László professzor a bajnok-
kal történt személyes találkozások emlékeit
osztotta meg a vándorgyűlés résztvevőivel.
Elmondta, hogy Csík Fe renc nek kivételes
humora volt. Az egyik sportorvosi előadása
előtt a TF hallgatói tréfából egy csontvázat
öltöztettek fel, s így várták Csík Ferencet,
aki nem szidta a diákokat, jól szórakozott,
nagyokat nevetett a tréfán. A professzor

szerint Csik Ferenc a
berlini döntőről meg-
jegyezte, hogy 50 mé-
ter után már biztos
volt győzelmében,
mert tisztában volt el-
lenfelei és saját képes-
ségeivel

A találkozó máso-
dik napján a vándor-
gyűlés résztvevői ko-
szorút helyeztek el
Csik Ferenc emléktáb-
lájánál, a keszthelyi
olimpikonok emlék-
táblájánál, a Csik

Ferenc emlékkőnél és a temetőben, majd
látogatást tettek a Festetics Kastélyban. A
vándorgyűlésen egyesületünket Horváth
Vilmos, Gál László, dr. Hencsei Pál, Békefi
Miklós, Simon Csaba, Surányi Péter és a
Mecséri család tagjai képviselték.

2009. május 7-én 18 órakor a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ Könyvtárában (Szombathely,
Károlyi G. tér 4.) Szekeres Pál olimpiai
bronzérmes és háromszoros paralimpiai
bajnok vívó megnyitja a Kárándy József
Sportkönyvtárat. Elhunyt egyesületi titká-
runkról elnevezett, mintegy 1500 kötetet,
folyóiratokat és videó-tárat tartalmazó gyűj-
teményünk – hála Barki Katalin könyvtár-
igazgató és munkatársai segítségének –
ezentúl méltó környezetben várja a sportot
kedvelő olvasókat. Az ünnepség után
Szekeres Pállal találkozhatnak az érdeklő-
dők, aki eddigi mozgalmas életéről, sportpá-
lyafutásáról élménybeszámolót tart.

Mindkét eseményre szeretettel várjuk
tagtársainkat és a sportbarátokat.

Szekeres Pál 1964.
szeptember 22-én
Budapesten született.
(Gécsek Tibor egyesü-
leti tagunkkal egy na-
pon!) 1976-ban kezdett
vívni az Újpesti Torna
Egy let ben. Első sikereit
is itt érte el. A váloga-
tottba 1984-ben hívták
be, 1987-ben világbajnoki bronzérmet
szerzett tőrvívásban. Az 1988-as szöuli
olimpián Busa István, Érsek Zsolt, Gátai
Róbert és Szelei István társaságában
bronzérmet szerzett a férfi tőrcsapattal.
Ezután átigazolt a BVSC-hez.

1991-ben súlyos autóbalesetet szenve-
dett Passau közelében. Kerekesszékbe

kényszerült, de sportpályafutását nem fe-
jezte be, hanem a mozgáskorlátozott spor-
tolókat foglalkoztató Bellestra egyesület ví-
vója lett. 1991 és 2003 között négy alka-
lommal lett Európa-bajnok, 1994-ben pe-
dig világbajnok. Az 1992-es barcelonai
paralimpián tőrvívásban aranyérmet
nyert, majd 1996-ban, Atlantában tőr-

és kardvívásban szintén aranyat szer-
zett. 2000-ben és 2008-ban tőrvívásban,
2004-ben pedig kardvívásban lett bronzér-
mes. Ő a paralimpiák történetének leg-
eredményesebb magyar versenyzője, vala-
mint az egyetlen a világon, aki az épek és a
fogyatékkal élő emberek olimpiáján is ér-
met nyert. 2008 őszén megválasztották a
tőrözők szövetségi kapitányának.

Olimpiai Vándorgyűlés Keszthelyen
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Egye sü le tünk tag dí jai 2008. év ben vál to zat la nok. A be fi ze tés le het sé ges a mel lé kelt
csek ken, vagy ren dez vé nye in ken nyug ta el le né ben az aláb bi ös  sze gek ben:
• ne gyed éves nyug dí jas, di ák, mun ka nél kü li:   750 Ft ak tív dol go zó: 1.050 Ft
• fél éves nyug dí jas, di ák, mun ka nél kü li: 1.500 Ft ak tív dol go zó: 2.100 Ft
• éves nyug dí jas, di ák, mun ka nél kü li: 3.000 Ft ak tív dol go zó: 4.200 Ft

Olimpiai Egyesületünk február 13-án
tartotta tisztújító közgyűlését. Az ötvenöt
egyesületi tag közül 36-an tisztelték meg je-
lenlétükkel az összejövetelt, mely rendhagyó
módon kezdődött. A januárban elhunyt egye-
sületi tagunkra, Németh Pálra emlékez-
tünk. Láthattuk a halála előtti napon,
Nagykanizsán megnyílt kiállítása képsorait,
majd könnyes szemmel néztük utolsó tv-in-
terjúját. Pali bácsi tiszteletére egy rövid film-
összeállítást is készítettünk, melyben felidéz-
tük élete utolsó évtizedének legfontosabb
eseményeit, kiemelten „halmays” tevékeny-
ségét. 

A megemlékezés után kezdődött tulajdon-
képpen a közgyűlés. A résztvevők egyhangú-
lag fogadták el Horváth Vilmos elnök általá-
nos és Gál László alelnök pénzügyi beszá-
molóját a 2008-ban végzett tevékenységünk-
ről. A beszámolókat követően Dr. Havasi
Tibor levezető elnök irányításával megválasz-
tottuk egyesületünk elnökét, alelnökét, titká-
rát és az elnökség tagjait. A tisztújítás eredmé-
nyeként két évig a következő elnökség vezeti
olimpiai egyesületünket: Horváth Vilmos –
elnök, Gál László – alelnök, Dr. Tóthné
Pász li Erzsébet – titkár és Balogh József,
Bar tos Róbert, Dr. Hencsei Pál, Me csé ri -
né Doktor Rozália, Szarka Zoltán, vala-
mint Dr. Vargyas Csaba – elnökségi ta gok.

A jelenlévők javaslatokat tehettek még a
2009. évi programokra is, melyekből az új
elnökség márciusi alakuló ülésén a követke-
ző programtervet fogadta el:

1. Szekeres Pál paralimpiai bajnok ví-
vó élménybeszámolója és a Kárándy
József Sportkönyvtár avatása. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem – SEK Könyvtárában
a tör vívóválogatott szövetségi kapitánya
nyitja meg újjá alakult sportkönyvtárunkat,
majd ezt követően élménybeszámolót tart.
Ideje: május 7.

2. Halmay Zoltán sírjának megkoszo-
rúzása a Farkasréti-temetőben. Várható ide-
je: május.

3. Németh Pál emléknap. Pali bácsi szü-
letésnapját emléknappá nyilvánítottuk, me -

lyen programokat szervezünk közösen a Do -
bó SE-vel és más olimpiai baráti körökkel.
Ideje: június 20.

4. X. Halmay úszókupa 50 yardon. Ju -
bi le u mi versenyünket igyekszünk emlékeze-
tessé tenni, szeretnénk a XX. századelő ame-
rikai hangulatát felidézni korabeli díszletek-
kel, zenével stb. Tervezett védnökök: Darnyi
Tamás olimpiai bajnok és dr. Jakabházyné
Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia
főtitkár asszonya. Ideje: augusztus 8.

5. Hunyady Emese, osztrák színekben
olim piai bajnokságot nyert gyorskorcsolyázó
él mény beszámolója. Várható ideje: szeptem-
ber.

6. Találkozás Foltán László és Vaskúti
István olimpiai bajnok kenusokkal.
Várható ideje: október.

7. Részvétel a Magyar Olimpiai Aka -
dé mia budapesti vándorgyűlésén.
Várható ideje: október.

8. Halmay karácsony. Ideje: december.
A különfélék napirendi pontban a köz-

gyűlés elfogadta azt a javaslatot, melynek ér-
telmében 75 év felett tagdíjmentes lesz azon
egyesületi tagunk, aki legalább 3 éve tagja ba-
ráti körünknek. A közgyűlésen volt az új
egyesületi jelvényünk bemutatója is, vala-
mint minden tagtársunk kézhez kapta új,
plasztik tagsági igazolványát.

A maratoni hosszúságú közgyűlés végén
pezsgővel koccintottunk, eredményekben és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánva egye-
sületünknek és minden kedves tagtársunknak.

Tisztújító közgyűlés XII. Halmay-bál
Hagyományos farsangi bálunknak első

alkalommal adott otthont a szombathelyi
Tóvendéglő. Február 21-én, szombaton
több mint 160 vendég hallgatta Horváth
Vilmos egyesületi elnök megnyitó beszé-
dét, majd érdeklődve figyelte Kál mánc -
he lyi Zoltán, a Weöres Sándor Színház
művészének vidám műsorát. Őt követte a
Rimányi Táncstúdió fergeteges stan-
dard és latin táncpa-
rádéja, mely kedvet
adott a résztvevők-
nek a tánc gyakorlá-
sához. Színházi elő-
adása miatt csak ké-
sőbb érkezett meg
Kelemen Zoltán
színművész, aki mu-
sical világslágereket
adott elő, óriási si-
kerrel. 

A szórakoztató és igényes produkciók
után a Tequila együttes vette át a staféta-
botot. A zenére a korábbi bálok alkalmával
sem lehetett panasz, most sem. A négytagú
zenekar minden bálozó igényét kielégítve,
változatos zenei repertoárt mutatott be, így
kiváló hangulatban mulatott hajnalig a
nagyérdemű vendégsereg. A rengeteg tom-
bolatárgy miatt most is kétszer volt sorso-
lás, a húzások izgalma tette még kelleme-
sebbé az estét. Szinte minden vendég nye-
reménnyel térhetett haza. A fődíjat, a prá-

gai utazást – az Iseum Tours, Zsömbölyi
Zoltán és egyesületünk felajánlását –
Unger Imre és felesége nyerte. 

Egy elegáns, barátságos étterem, kiváló
ízletes ételek, zamatos borok, jó zene és
sok-sok jókedvű ember. Mindezek elenged-
hetetlen összetevői egy hangulatos, vidám
rendezvénynek. Jó volt ismét találkozni, be-
szélgetni, táncolni, önfeledten mulatni!

Klubnap a Malom sörözőben
Június 4-én egyesületi klubnapot tartunk, melynek témája a Németh Pál-emléknap

szervezésével kapcsolatos tennivalók megbeszélése. A Malom Sörözőben tartandó össze-
jövetelre várjuk baráti körünk tagjait.


