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Tavaly ősszel megkezdett előadásso-
rozatunk 2010-ben is folytatódik. Ja-
nuár 21-én, csütörtökön este 6
órától a Malom Söröző különtermé-
ben dr. Hencsei Pál budapesti tagtár-
sunk, a Csanádi Olimpiai Baráti Kör
elnöke „Csalások és tévedések”
címmel tart érdekesnek ígérkező elő-
adást. Több mint húsz olyan esetet is-

mertet az olimpiai játékok történeté-
ből, melyek nagy visszhangot illetve
felháborodást váltottak ki annak ide-

jén a sportot kedve-
lők táborában. A di-
afilmes előadás
előtt az egy évvel
ezelőtt elhunyt Né-
meth Pálra emlé-
kezünk a halála
után készített film-
összeállításunkkal.

Minden tagtársunkat szeretettel hí-
vunk és várunk januári klubestünkre!

2010. február 6-án ismét a szom-
bathelyi Tó Vendéglőben rendezzük
meg hagyományos farsangi bálunkat,
melyre szeretettel hívunk mindenkit.
A jó hangulatról a Tequila zenekar
gondoskodik. Jelentkezni lehet Hor-
váth Vilmosnál (20-984-3025) és Gál
Lászlónál (30-653-8917). A báli infor-
mációkat mellékletünk tartalmazza.

XIII. Halmay bál Emléktábla avatás

Idei közgyűlésünk várható időpont-
ja és helyszíne: február 19, péntek 18
óra, a Malom Söröző különterme. A
közgyűlésre tagtársainknak külön
meghívót fogunk küldeni.

Közgyűlés

Éppen száz évvel ezelőtt tervezte el-
ső olimpiai bajnokunk, Hajós Alfréd a
Dózsa György úton található Nagy Lajos
Gimnázium épületét. (Akkor ez Vakok
Intézetének épült.) Ennek emlékére
február 1-jén, Hajós Alfréd születésnap-
ján a gimnázium vezetésével összefogva
emléktáblát állítunk a bajnok tiszteleté-
re. A félnapos program délelőtt 10 óra-
kor 5 középiskola részvételével olimpia-
történeti vetélkedővel kezdődik, majd
12 órakor Horváth Vilmos  elnök tart
Hajós Alfrédról  előadást a gimnázium
négyszáz diákjának. 14 órakor ünnepé-
lyes keretek közt Dr. Jakabházyné Mező
Mária  avatja fel és leplezi le a márvány-
táblát. Minden tagtársat szeretettel vá-
runk!
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Olimpiai vándorgyűlés Szingapúr jegyében
A Magyar Olimpiai Aka-

démia a XVI. kerületi Er-
zsébetligeti Színházban
novemberben megtartott
55. vándorgyűlésének kö-
zéppontjában a szingapúri
I. Ifjúsági Olimpia állt. Mél-
tán kísérte nagy érdeklő-
dés a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság sportigazga-
tója, Christophe Dubi
(képünkön) előadását.
„Jacques Rogge, még Belga Olimpiai

Bizottsági elnökként tett javaslatá-

ra már 1989 óta két évente rendez-

nek ifjúsági korú sportolók számára

sportversenyeket, s most a NOB elnö-

kévé előlépve személyesen indítvá-

nyozta az Ifjúsági Olimpiai Játékok

bevezetését. A fiatalok versenyei so-

rán más szemlélet érvényesül, mint a

felnőttek olimpiáinál. A fiatalok ver-

senyzése, a sport mellett komoly sze-

repet szánunk a kulturális progra-

moknak, a nevelésnek, elsősorban az

olimpizmus igazi értékei

megismertetésének. Az if-

júsági olimpiák megszer-

vezésével lehetőséget

adunk a fiatal tehetségek-

nek arra, hogy ők legye-

nek a következő olimpiák

főszereplői.”

Dr. Szabó Tamás, a
NUSI sportigazgatója a ha-
zai utánpótlás helyzetét is-
mertette, míg dr. Kamuti

Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizott-
ság elnöke a fair play szellemiségéről,
jellemformáló erejéről tartott érdekes
előadást.

A vándorgyűlés második részében
a Lemhényi Dezső és a Szent-Györgyi
Albert nevét viselő XVI. kerületi isko-
lák igazgatói, majd a Varjú Vilmos
Olimpiai Baráti Kör elnöke, Borovitz
Tamás adott tájékoztatást tevékenysé-
gükről.iskola rektora, Prof. Jánosy
Zoltán hívta meg a következő 56. ván-
dorgyűlésre az olimpiabarátokat.

Hencsei Pál: 70!
A Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlése után

a Wichmann kocsmában bensőséges ünnepség kere-
tében köszöntöttük dr. Hencsei Pált, aki nemrég
ünnepelte 70. születésnapját. A díszes születésnapi
diplomán ez a felirat áll: „Hencsei Pál tagtársunk-
nak 70. születésnapjára őszinte nagyrabecsü-
léssel és szeretettel a Halmay Zoltán Olimpiai
Hagyományőrző Egyesület tagsága.” Ezenkívül
egy művészi magyarszombatfai kerámia, Balogh Jó-
zsef alkalomra dedikált verseskötete és egy, az ünne-
pelt halmays tevékenységét bemutató fotóalbum volt még az ajándékok között.

Isten éltessen Pali! Legyen alkalmunk még sokszor együtt megízlelni az olim-
pizmus varázslatos világát!
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A téli olimpiákon még a dobogó legfel-
ső fokára nem állhatott fel magyar sporto-
ló. Vagy mégis? Hunyady Emese az 1994-
es olimpián csúcsra ért, de sajnos nem a
magyar Himnuszt játszották el tiszteletére.
Ennek ellenére büszkék vagyunk rá, még
ha a „sógorokkal” osztoznunk is kell a meg-
szerzett aranyérmén. Novemberi vendé-
günk a rendkívül rokonszenves, jelenleg
Bécsben élő „jégkiránynő” volt.

A beszélgetés előtt Kis János sporttörté-
nész, az Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület elnöke mutatatta be Az olimpiák

hősei és az esthez nagyon is kapcsolódó Té-

li olimpiák című, a közelmúltban megjelent
könyveit. Ajánljuk mindenki figyelmébe az
érdekes kiadványokat.

Hunyady Emese már rögtön a beszél-
getés elején egy eddig ismeretlen életrajzi
adattal rukkolt elő. Vasi kötődése révén,

gyermekkorában gyakran megfordult Já-

kon, itt töltötte a szünidők egy részét. Vé-
letlenül keveredett a gyorskorcsolyázók
közé, ahol gátfutókat megszégyenítő ruga-
nyossága és laza izomzata révén egyre jobb
eredményeket kezdett elérni. Negyedikes
gimnazistaként részt vett az 1984-ben,
Szarajevóban megrendezett ötkarikás já-
tékokon, ahol a 19. helyen végzett. Az

olimpia után jelentkezett a TF szakedzői
szakára, azonban egy személyes bosszú
miatt nem vették fel. Kihasználva egy kí-
nálkozó alkalmat Bécsbe távozott és férj-
hez ment. 

1988-ban, Calgaryban már osztrák
színekben indult, de belázasodott és elma-
radt a remélt jó helyezés. Négy év múlva
viszont már bronzérmet szerzett Albert-
ville-ben, ami számára mégis csalódást je-

lentett. 1994-ben Lilleham-
mer (pontosabban Hamar)
hozta meg a várva várt sikert
és dicsőséget. Remekül ver-
senyzett és fölényesen győz-
te le az orosz Fedotkinát.
Közkívánatra jöhetett oszt-
rák zászlóval a tiszteletkör, a
valcer. Később egy barátja
úgy változtatta meg a TV fel-
vételt, hogy az osztrák zászló
néha piros-fehér-zöldre vált.
Hazát lehet cserélni, de szí-
vet nem! Naganóban élete
talán legnagyszerűbb formá-

jában versenyzett, ezért is volt számára a
negyedik hely pályafutása legnagyobb csa-
lódása. 2002-ben hatodik olimpiáján is
rajthoz állt, de az indulás és a megszerzett
kilencedik hely maga volt a csoda.

Hunyady Emese az olimpiai bajnoki el-
sősége mellett nagyon büszke a négytávú
összetettben szerzett Európa- és világ-
bajnoki címeire is, szakmailag ezek jelen-
tenek valódi értéket. Nagyon örült, hogy
rengeteg fiatal volt kíváncsi rá, akik közül
talán kikerülhet az első „igazi” magyar téli
olimpiai bajnok is. 

A beszélgetés végén egy másik olimpiai
bajnok, Szarka Zoltán labdarúgó adott át
ajándékot Emesének, kinek személyében a
magyar sport egy kivételesen érdekes pá-
lyát befutott egyéniségét ismerhette meg
a jelenlévő népes közönség.

Osztrák olimpiai bajnok magyar szívvel
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Decemberi klubnapunkon – Bognár
István tagtársunk ötlete és szervezése
nyomán – a legendás Sabaria Cipőgyár
NB I-es női kézilabda csapa-
tát láttuk vendégül. Felkéré-
sünkre a korabeli krónikás
Bodor Ferenc újságíró kér-
dezte a csapat sikereinek tit-
kairól a „lányokat”. A cipő-
gyári gárda gólzsákja, Maró-
di Eta a csapategységet
emelte ki, mint fontos ténye-
zőt. Az első 1971-es feljutás
kérészéletűnek bizonyult,
de két év elteltével visszaju-
tottak a legjobbak közé. Ek-
kor érték el legnagyobb sikerüket, az
MNK-ban bronzérmesek lettek. A csapat
mestere a szeretve-tisztelt Gombor Jó-
zsef volt. A remek jobbszélső, Boda Ka-

talin néhány emlékezetes mérkőzést
emelt ki, s azt is elárulta, hogy a csapatta-
gok a mai napig tartják a kapcsolatot, sőt

nyaranta együtt vakációznak. A jóhangu-
latú beszélgetés során a jelenlévő 14 (!)
játékos elmesélte, hogy pályafutásuk lezá-
rása után hogyan alakult életük.

Mikor a Cipőgyár csapata kivonul…

Balogh József költő-tanár tagtársunk
javaslatára iktattuk a programok közé az
óév-búcsúztató karácsonyi estet, melynek
szervezését maga az ötletgazda végezte.
Elmondhatjuk, hogy nagy sikert aratott az
új kezdeményezés, amihez nagyban hoz-
zájárult a Balogh József – Devecsery
László költő duó sziporkázó játéka és a
Tarisznyások együttes szívből jövő
„muzsikálása”. Jól összeválogatott verseket
és azok megzenésített feldolgozásait hall-
hattuk. Elhangzottak karácsonyi és az ün-
nephez nem közvetlenül kapcsolódó mű-
vek is, s a magával ragadó előadásmód
mindvégig vonzotta az ünneplésre egybe-
gyűlt hallgatóság figyelmét. Felszabadul-
tan tudott örülni az egészen ifjú és a kissé
korosodó nemzedék is, hallva a szép ver-

seket és az igényes zenét. A fellépő művé-
szek meghitt, igazi karácsonyi hangulatot
varázsoltak a terembe, egy kellemes est él-
ményével a szívünkben térhettünk haza.

Karácsonyi est a Szigligeti Művészklubban


