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Május 20-án, pénteken este ½ 7-től a Weö-
res Sándor Színház Krúdy éttermében
Kárpáti György lesz a vendégünk. A kiváló
pólós „Medencék, gólok, pofonok” címet vi-
selő estünkön mesél – a tőle megszokott hu-
moros módon – pályafutásról, sikereiről. A
rendezvényre minden
tagtársat és sportbarátot
szeretettel várunk
Kárpáti György 3-szoros
olimpiai bajnok vízi-
labdázó 1935. június
23-án, a Nemzetközi
Olimpiai Napon szüle-
tett. Tíz éves korában ke-
rült a Fradi úszó szak-
osztályába, de a faltól falig rendelt edzések
mellett játékra is vágyott, pólózni kezdett.
Minden idők legfiatalabb vízi-
labdázó olimpiai bajnoka, hi-
szen Helsinkiben 17 évesen
érdemelte ki első aranyér-
mét. Úszóként is nyert magyar
bajnokságot. A leggyorsabb
pólósként teljesítette a 100 mé-
tert egy percen belül, ami ak-
koriban kiváló eredmény volt.
Gyorsasága, robbanékonysága
mellett helyzetfelismerése, az
összjátékhoz való érzéke emel-
te igazi világklasszissá. Továb-
bi három olimpián szerepelt,
Melbourne-ben és Tokióban
aranyat, Rómában bronzér-
met szerzett, háromszoros

Európa-bajnok, a Fradi örökös baj-
noka, 162-szeres válogatott. A hetve-
nes évek újabb aranycsapatának idősza-
kában Gyarmati Dezső kapitány segítő-
társa volt. Bohém, jó kedélyű sportem-
ber. A Magyar Olimpiai Bizottság 110

éves jubileuma alkalmából 2005 őszén Rogge
elnök NOB kitüntetésben részesítette.

Medencék, gólok, pofonok Kárpáti Györggyel

Lóránt Imre köszöntése
Már hagyomány baráti kö-
rünkben, hogy közgyűlésün-
kön a kerekévfordulós tagtár-
sainknak egy-egy emlék-dip-
lomát nyújtunk át. Horváth
Vilmos és Gál László, egye-
sületünk vezetői 85. születés-
napja alkalmából budapesti
lakásán köszöntötték Lóránt
Imrét, aki nem tudott jelen
lenni a februári közgyűlésün-
kön. Isten éltessem Imre bá-
csi! Jó egészséget kívánunk!
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Olimpiai baráti körünk bemutatkozott
Az olimpiai baráti körök vezetőinek márci-
us végi tanácskozásán egyesületünk tevé-
kenységét ismerhették meg a körvezetők.
Horváth Vilmos elnök és Gál László alel-
nök adott tájékoztatást az eseményekben
bővelkedő, elmúlt esztendőről írásban, szó-
ban és a filmkockák segítségével is. Az idei

évet Rajczy Imre kardvívó olimpiai bajnok
emlékének szenteljük. Ötszáz nappal Lon-
don előtti sajtótájékoztatón Lazáry Viktor
Szombathely város alpolgármestere beje-
lentette, hogy a Halmay Egyesület tagjait
felkérték a szombathelyi általános és kö-
zépiskolákban rendezendő olimpiai történe-
ti előadások tartására, amelyet természete-
sen örömmel vállaltunk. A jelenlévők elis-

meréssel nyilatkoztak szerteágazó tevé-
kenységünkről, működésünket követendő
példának tartják a többi olimpiai kör szá-
mára is. Kiemelték, hogy Szombathely vá-
ros életében egyre nagyobb szerepet játszik
egyesületünk.
A jelenleg már működő harminc olimpiai ba-
ráti kör mintegy kétezer tagja – amint dr. Ja-
kabházyné Mező Mária, az olimpiai akadé-
mia főtitkára köszöntőjében elmondta, az
egész országban szolgálja az olimpiai moz-
galmat. A tanácskozáson Fekete Józsefné a
szegedi baráti kör újjáalakítását jelentette be.
Elmondta, hogy az időközben elhunyt, első-
sorban az ereklyék gyűjtését szorgalmazó dr.
Bali Mihály kezdeményezését folytatva, az
1948-as olimpián szerepelt kosárlabdázó
Halász János segítségével látott szervező-
munkához. Németh Lajosné a hódmezővá-
sárhelyi kör újjáélesztéséről beszélt. Tavaly
uszodát neveztek el Gyarmati Dezsőről, a
Nemzet Sportolójáról.
Printz János az akadémia tanácsának tagja
elmondta, hogy 2011-ben is hasonló támo-
gatásra számíthatnak az olimpiai körök,
mint tavaly. A találkozón a megjelent húsz
kör vezetői még idei rendezvényeik tervé-
ről adtak tájékoztatást.

A Nagy Lajos Gimnázium szellemi olim-
piai csapata a városi, megyei, majd az or-
szágos elődöntőn szerzett győzelem után si-
keresen szerepelt a Dr. Mező Ferenc Szel-
lemi Diákolimpia országos döntőjében is.
Ismételten az első helyen fejezték be a küz-
delmet. Az aranyérmes csapat tagja volt
Hargitai Bálint és Gasztonyi Ádám, vala-
mint felkészítő tanárként Németh Attila,
akik valamennyien olimpiai baráti körünk
tagjai is. A NLG csapata ezzel a győzelem-

Aranyérmes fiatalok

mel részvételi jogot szerzett a nyári, Bala-
ton parti olimpiai táborban való részvételre.
Remek sikerükhöz szívből gratulálunk!
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Az 57. Olimpiai Vándorgyűlésen Zuglóban
Papcsák Ferenc polgármester és helyettese
Rozgonyi Zoltán köszöntötte az érdeklő-
dőket, megkülönböztetett figyelmet szen-
telve a megjelent tizenhárom olimpiai baj-
noknak. Dr. Aján Tamás, a MOA elnöke az
olimpiai eszme és az ifjúság egészséges
életmódra való nevelés fontosságáról be-
szélt. Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi
igazgatója a londoni olimpia koncepcióját
mutatta be.
Kapás Boglárka, Szingapúr kétszeres
aranyérmesét, a sanghajifelnőtt úszó világ-
bajnokságra nevezték, és a „nagyok” között
is esélyes a döntőre. A tavalyi ifjúsági olim-
pia óta elhalmozták kitüntetésekkel, Zugló-

Olimpiai vándorgyűlés Zuglóban

ban „Az Év Embere” címet nyerte el. „Első
nagy álmom már teljesült, az ifjúsági olim-
pián a tiszteletemre csendültek fel a him-
nusz akkordjai… S remélem, hogy második
álmom is valóra válik, igazi olimpiai baj-
nok szeretnék lenni!” – nyilatkozta Kapás
Boglárka.
Dr. Hencsei Pál a húsz éve alapított Csaná-
di Árpád Olimpiai Baráti Kör tevékenységé-
ről tájékozatta a megjelenteket. A vándor-
gyűlés végén Aján Tamás, Magyar Zoltán és
Jakabházyné Mező Mária MOA elismerése-
ket adott át. A következő, 58. vándorgyűlést
ez év októberben Mohácson rendezik.

Megemlékezés

Olimpiai Egyesületünk nevében Gál László,
alelnök, Mecséri Annamária, Benyák And-
rás és Benyák Albert tagtársaink a budapesti
Szent István-bazilika altemplomában koszo-
rút helyeztek el és tisztelegtek Puskás Fe-
renc, Varga Zoltán és Polyák Imre sírjánál
illetve urnáinál. Puskás Ferenc, az Aranycsa-
pat kapitánya április elején lett volna 84 éves,
Varga Zoltán, a Ferencváros legendája egy év-
vel ezelőtt hunyt el, míg Polyák Imre, az „Év-
század Birkózója” tavaly novemberben vesz-
tette életét. Varga Zoltán és Polyák Imre ko-
rábban egyesületünk vendégei is voltak.

Életének 83. évében el-
hunyt Nagy Marian-
na, szombathelyi szüle-
tésű egykori kiváló mű-
korcsolyázó, aki László
bátyjával 1952-ben,
Oslóban és 1956-ban,
Cortina d’Ampezzó-

ban a téli olimpiai játékokon párosban olim-
piai bronzérmet szerzett. Gyomorvérzéssel
szállították be a Szent Imre kórházba, ahol ro-
hamosan romlott állapota, eszméletét vesztet-
te, majd rá egy napra meghalt.
Isten nyugosztalja, Mariann néni!

Elhunyt Nagy Marianna
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Lazáry Viktor, Szombathely MJV alpol-
gármestere nyitotta meg a meg az olimpiai
baráti körünk kezdeményezésére meghirde-
tett Rajczy-emlékévet. Ez év novemberé-
ben lesz az olimpiai bajnok kardvívó szüle-
tésének századik év-
fordulója, ez adta az
emlékév apropóját. A
helyszín, az egyetlen
szombathelyi szüle-
tésű olimpiai bajnok
Szily János utcai szü-
lőháza volt. Az alpol-
gármester megemlé-
kező beszédében fel-
idézte Rajczy Imre
csodálatos pályafutá-
sát, példamutató élet-
útját. Bejelentette,
hogy a Halmay Egye-
sület a közelmúltban
kezdeményezte, hogy
a centenárium alkal-
mából nevezzenek el
utcát Rajczy Imréről. A városvezetés a ké-
rést elfogadja, s a közeljövőben a közgyűlés
dönt az ügyben.
Az ünnepség végén, a ház falán található
emléktáblát Lazáry Viktor alpolgármester, a
Szombathelyi Vívóakadémia, a Szombathe-
lyi Sportiskola, valamint egyesületünk ne-
vében Szarka Zoltán és a Halmosi házaspár
koszorúzták meg, majd a Malom Söröző
Olimpia termében filmvetítéssel egybekö-
tött előadás volt Dr. Rajczy-Rasztovich
Imre életéről.
A Rajczy ünnepség után Horváth Vilmos
elnök virágcsokorral köszöntötte Halmosiné

Séfer Rozáliát, aki a közelmúltban töltötte
be 60. életévét. Ezt követően viszont fordult
a kocka. Váratlan meglepetéssel szolgáltunk
elnökünknek, aki előző héten ünnepelte az
50. születésnapját. Gál László alelnök be-

vezetője után Balogh József, a Mecséri
család, Mittli Ödön, a Balogh József –
Szovák Csaba duó és Szarka Zoltán kö-
szöntötték Vilmost, majd a jelenlévők meg-
tekintették az Életképek c. filmösszeállítást,
melyet Cseh Géza és Gál László készített
baráti körünk vezetőjéről. Nem maradhatott
el az est végén az olimpiai ötkarikával díszí-
tett születésnapi torta sem.
Boldog születésnapot, Vili! Isten éltessen
legalább még 50 évig!

Megkezdődött a Rajczy-emlékév
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