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2011. november 8-án lesz az egyet-
len szombathelyi születésű olim-
piai bajnok, Rajczy-Rasztovich
Imre születésének 100. évfor-
dulója. Korábban már döntöt-
tünk róla, hogy a centenáriumi év
Rajczy-emlékév lesz. További
programokról is határozunk tiszt-
újító közgyűlésünkön, melyet
2011. február 25-én, a Malom Sö-
röző Olimpia termében tartunk.
Ez a neve megújult klubhelyisé-
günknek. A közgyűlés meghívóját
mellékelve küldjük.
A napirendi pontok fontosságára
és a határozatképesség (50%+1 fő) biz-

tosítása érdekében minden tagtársunk
részvételére feltétlenül számítunk!

XIV. Halmay-bál a Tóvendéglőben
2011. február 5-én ismét a szombathelyi Tó-
vendéglőben (Szombathely, Rumi Rajki sétány
1.) rendezzük meg hagyományos farsangi bálun-
kat, melyre szeretettel hívunk mindenkit.
A bál díszvendége dr. Jakabházyné Mező Má-
ria, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkár asszo-
nya lesz. A jó hangulathoz a zenét ezúttal is a Te-
quila együttes szolgáltatja. Színvonalas műsor-
ral, vacsorával és rengeteg tombolatárggyal várjuk
vendégeinket. Szívesen fogadjuk a résztvevők
tombola felajánlásait is. Érdeklődni és jelentkezni
lehet Horváth Vilmosnál (20-984-3025) és Gál
Lászlónál (30-653-8917).

2011: Rajczy-emlékév

Kardcsapatunk a berlini olimpián.
Jobbról Rajczy Imre
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Jubilált a Magyar Olimpiai Akadémia
Novemberben ünneplte fennállásá-
nak 25. évfordulóját a Magyar Olim-
pia Akadémia. A budapesti Testnevelé-
si Egyetemen megtartott jubileumi
vándorgyűlésen egyesületünk 13 fő-
vel képviseltette magát.
A rendezvény az olimpiai himnusszal
kezdődött, majd dr. Aján Tamás az
akadémia elnöke köszöntötte a megje-

lenteket, köz-
tük Isidoros
Kouvelost, a
N e m z e t k ö z i
Olimpiai Aka-
démia elnökét.
Aján Tamás
visszatekintés-

sel, értékeléssel
kezdte ünnepi be-
szédét. Hangoztat-
va, hogy az akadé-
mia célja kezdet-
től fogva az olim-
pizmus értékei-
nek megismerte-
tése és népszerű-
sítése, a nevelés, a
h a g y o m á n y o k
ápolása volt, s az
egész országra kiterjedő tevékenysé-
get vállalt. A magyar akadémia hu-
szonhatodikként alakult meg, s jelen-
leg a legaktívabb nemzeti akadémia-
ként tartják nyilván. Változó összeté-
telben, de változatlan egységben dol-
goznak dr. Jakabházyné Mező Má-
ria főtikár asszony irányításával. Isi-

doros Kouvelos elnök (képünkön),
a Nemzetközi Olimpiai Akadémia te-
vékenységéről beszélt. Beszéde végén
elismeréssel szólt a Magyar Olimpiai
Akadémia munkájáról, gratulált a tes-
tület eddigi tevékenységéhez, s az el-
következendő újabb 25 évre további
jó munkát kívánt.
A magyar akadémia munkájáról a ta-
nács három tagja adott rövid tájékoz-
tatást. Takács Ferenc az akadémia
történetére tekintett vissza, Printz
János az Eötvös Kollégiumban rende-
zett szemináriumokra, Keresztényi Jó-
zsef egyetemi tanár, történész kezde-
ményezésére emlékezett, hiszen ez a
szeminárium az akadémia előfutárá-

nak tekinthető. Szikora Katalin, az
akadémia nemzetközi kapcsolatairól
tartott előadást.
A Honfoglalás című film betétdalára
népi táncok bemutatójával, majd a
Himnusz elhangzásával ért véget a
Magyar Olimpiai Akadémia bensősé-
ges, a jubileumhoz méltó ünnepsége.
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Az eseményekben
gazdag 2010-es évet
egy igazán színvona-
las rendezvénnyel
búcsúztattuk el. A
legsikeresebb ma-
gyar párbajtőrvívó, a
Nemzet Sportolója
Kulcsár Győző ven-
dégeskedett kö-
rünkben. A be-
szélgetés előtt
Komatits Jó-

zsef tőrvívó, aki novemberben lett
volna 60 éves és Polyák Imre, a
nemrég elhunyt birkózó legenda
emléke előtt tisztelegtünk. Balogh
József költő tagtársunk Pástjaink
c. versét szavalta el.
Ezt követően már Kulcsár Győző
megnyerő intelligenciája és köny-
nyed, mosolyt fakasztó történetei
vonzották a hallgatóság figyelmét.
A párbajtőrözők jelenlegi szövetségi ka-
pitánya – Horváth Vilmos és Gál Lász-
ló kérdései nyomán – több kulisszatit-
kot is elárult, a bohémságáról is ismert
mester révén közel került a publikum a
vívók belső világához. Első olimpiáján,
Tokióban szinte egyedül nyerte meg a
csapatversenyt, azóta sem talált rá ma-
gyarázatot, hogy mitől vívott olyan ered-
ményesen. Az olimpiákra a formaidőzí-
tései remekül sikerültek, pedig sérülé-
sek is zavarták felkészülését. Mexikó-
ban egy furunkulussal bajlódott, négy
évre rá, Münchenben nem is indulha-
tott volna, hisz a tatai edzőtáborban egy
fogadásból vívott „vérre menő” asszó-
ban kifordult és eltörött a lába. Kulcsár
Győző mesélt a legendás párbajtőr
aranycsapat mindennapjairól is, a sok

ugratásról, a nagy kártyacsatákról, de ar-
ról is, hogy a csapat tagjai mind diplo-
mát szereztek, céltudatosan készültek a
nagybetűs életre. Legjobb példa erre, ba-
rátja, Dr. Schmitt Pál, aki napjainkban
a köztársasági elnöki tisztséget tölti be. 
Kulcsár Győzőt a páston könnyed ele-
gancia és fantasztikus pengeforgatás jel-
lemzett, a vívás zseniális professzora

volt. Edzőként is igyekezett illetve igyek-
szik átadni tapasztalatait, 16 évig Olasz-
országban edzősködött. Nagy Tímeá-
ból Athénben is olimpiai bajnokot fara-
gott, most pedig Szász Emesével arat
sikereket. A fiatalokra is gondol, Olympi-
ci néven rendkívül sikeres utánpótlás
körversenyt hozott létre. 
A négy megnyert olimpiai bajnoksága
önmagáért beszél, a közel húsz eltöltött
év a világ elitjében, a vívásról alkotott
szakmai meglátásai és edzői sikerei
mind-mind azt támasztják alá, hogy a ví-
vósport egy kivételes egyéniségével ta-
lálkozhattunk. Kulcsár Győző a hálás
közönség vastapsa közepette távozott és
köszönte meg a meghívást.
Mi is szívből köszönjük ezt a felejthetet-
len estet a 70 éves legendának!

Emlékezetes találkozás Kulcsár Győzővel
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Ismét a „Szigligeti Művészklub” adott
otthont óévzáró karácsonyi összejö-
vetelünknek. A Balogh József költő-
tanár tagtársunk ötlete nyomán prog-
ramba iktatott est ezúttal is jó ráhan-
golódást jelentett a
közelgő karácsonyi
ünnepekre. A koráb-
bi évhez hasonlóan a
főszervező mellett
Devecsery László
költő és a Ta risz -
nyá sok együttes
próbált meghitt, szív-
hez szóló ünnepi
hangulatot teremte-
ni, ezzel is nagy él-
ményt szerezve hall-
gatóságának. A siker
most sem maradt el.
A fellépők hiteles
személye, sokszor
virtuóz előadásmódja, magával raga-
dó lendülete vonzotta a jelenlévők fi-
gyelmét. A nemrég huszadik születés-
napjukat ünneplő „tarisznyások” elő-
adásában felcsendülő megzenésített
versek és karácsonyi dallamok a mű-
vészklub falai közé hozták a kará-

csony jellegzetes, csodás hangulatát.
A kiváló költőpáros pedig szebbnél
szebb versek szavalásával igyekezett
az ünnepi hangulatot még emelkedet-
tebbé tenni.

Aki nem tudott részt venni ezen az es-
ten, bánhatja, mert újra felejthetetlen
élményekkel gazdagodtunk és átélhet-
tük a karácsony előtti várakozást. Kö-
szönet a fellépő művészeknek, hogy
ilyen nagyszerű, örömteli műsorral ör-
vendeztettek meg bennünk.

Óévbúcsúztató karácsonyi est

Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a mellékelt csekken a 2011. évi tagdíj
már befizethető. Természetesen a közgyűlésen és más rendezvényeinken
nyugta ellenében továbbra is rendezhető a tagdíj, mely mértéke változatla-
nul a következő:
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli 750 Ft, aktív dolgozó 1050 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli 1500 Ft, aktív dolgozó 2100 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli 3000 Ft, aktív dolgozó 4200 Ft


