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November 11-én,
pénteken több prog-
ramra várjuk tagtár-
sainkat. Fél 5 órakor
a 100 éve született
Rajczy-Rasztovich
Imre szülőházánál
koszorúzással kezd-
jük az estet. A kivá-

ló olimpai bajnok vívóra történő megemlé-
kezésen részt vesz Dr. Puskás Tivadar úr,
Szombathely Megyei Jogú város polgár-

Megemlékezés – Könyvbemutató – Olympia

Balogh József Prima-díjas
Már hetedik al-

kalommal adták át a
megye legjelentő-
sebb kitüntetését, a
Prima-díjakat. Ez-
úttal Szombathe-
lyen, a Weöres Sán-
dor Színházban

gyűltek össze az elegáns díjátadó gálára a
jelöltek, a korábbi díjazottak, és az ünneplő
közönség. Az oktatás és sport kategóriá-

mestere, MOB-tag is. Utána Malom utcai
klubhelységünkben Dr. Hencsei Pál tagtár-
sunk mutatja be a Halmay-könyvek soroza-
tában megjelent legújabb kötetét. Az
„Olimpiai kuriózumok” című könyv ked-
vezményes áron, a helyszínen megvásárol-
ható. Ezt követően az ősi Olympiában járt
két tagtársunk Mecséri Annamária és Hol-
ler Péter vetítettképes élménybeszámolót
tart.

A programokon feltétlenül számítunk
megjelenésetekre!

ban egyesületünk tagja, Balogh József köl-
tő-tanár, a Lord együttes szövegírója –
megelőzve többek között Klampár Tibor
világbajnok asztaliteniszezőt – kapta meg
az idei Prima-díjat. Sőt, óriási fölénnyel, a
szavazatok több mint 50%-ával a közön-
ség-díj is az övé lett. A díjakat – Jóska be-
tegsége miatt – felesége, Anikó vette át. Ez-
úton gratulálunk ehhez a nagy szakmai elis-
meréshez, és egyben kívánunk mielőbbi tel-
jes felépülést! Várunk vissza!

Kérjük tagtársainkat, hogy akinek még tagdíjhátraléka van, az a mellékelt csekken vagy
rendezvényeinken nyugta ellenében tegyen eleget önként vállalt kötelezettségének.

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
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Tanácskoztak az olimpiai körök vezetői
A Magyar Olimpiai Akadémia és a Hal-

may Zoltán Olimpiai Hagyományőrző
Egyesület közös szervezésében Szombathe-
lyen találkoztak az ország olimpiai hagyo-
mányőrző köreinek vezetői. A Malom Sörö-
ző Olimpia-termében megtartott tanácskozá-
son Dr. Printz János a MOA tanács tagja
köszöntötte a résztvevőket. Az est első felé-
ben két vb-ezüstérmes kalapácsvető, Pars
Krisztián és edzője Németh Zsolt tartott a
tegui világbajnokságról élménybeszámolót,

majd kellemes, baráti beszélgetéssé alakult a
találkozó. A jelenlévők érdekes szakmai kér-
déseket tettek fel a londoni olimpián is
aranyérem reményében dobókörbe lépő ver-
senyzőnek és mesterének. A hangulatra jel-
lemző, hogy a fél órára tervezett beszélgetés
másfél óráig tartott, de ezt senki sem bánta.
Az élménybeszámoló végén Pars Krisztián
dedikált emléklappal ajándékozta meg a
résztvevő körök vezetőit.

A tanácskozás folytatásaként Horváth
Vilmos és Gál László, egyesületünk veze-
tői beszámoltak baráti körünk munkájáról,
majd levetítették az egyesület eddigi tevé-
kenységét bemutató dokumentumfilmet.

Printz János a köröket tevékenységük
alapján három kategóriába rangsorolta:

I. kategória: rendszeres munkát végez 9
kör,

II. kategória: alkalmi összejöveteleket
tart 9 kör,

III. kategória: évenként egy-két kiállítást
vagy ehhez kapcsolódó összejövetelt ren-
dez 8 kör.

Dr. Jakabházyné Mező Mária MOA
főtitkár felhívta a figyelmet az olimpiai
védjegyek kereskedelmi célból való hasz-
nálatának tilalmára (2008.évi LX törvény).

A tanácskozás második napján az olim-
piai körök vezetői megtekintették a Vasi

Olimpikonok Emlékfalát, a Haladás VSE
sporttelepén felállított olimpiai, világ és
Európa-bajnoki érmesek márványtábláját,
valamint az egyetlen szombathelyi születé-
sű olimpiai bajnok Rajczy Imre kardvívó
szülőházát.

Kőszegen, a múzeumban Lóránt Gyula
olimpiai bajnok labdarúgó emlékkiállításán
Mecséri Annamária tagtársunk kalauzolt
bennünket, majd az Aranycsapat tagja sírjá-
nál koszorút helyeztünk el a temetőben.
Tisztelegtünk Zulawsky Béla olimpiai
ezüstérmes kardvívó sírjánál is. Egyesüle-
tünk doyenje, a 87. évében járó Jenkei
Ede, aki még együtt futballozott Lóránt
Gyulával, érdekes történetekkel tette még
színesebbé a megemlékezéseket. A két na-
pos találkozó Cák és Bozsok községek ne-
vezetességeinek megtekintésével zárult.
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Októberi klubna-
punkon Woki Zol-
tán tagtársunk film-
vetítéssel egybekö-
tött nem mindenna-
pi, érdekfeszítő elő-
adást tartott Kenyá-
ról. Még tavasszal
Kiss Katalin csa-
pattársával, mint a
VOSSEN-Szent-
gotthárd futószak-

osztályának tagjai egy hetet töltöttek el ab-
ban a kenyai sportközpontban, ahol neves
futókkal lehet közösen edzőtáborozni. Az
estre eljött Kiss Katalin is.

Négy évvel ezelőtt került kapcsolatba
egymással az ausztriai Fürstenfeld és a ke-
nyai Bushtrekkers sportklub, amiből aztán
kikerekedett egy osztrák projekt, a
run2gether. Mind Ausztriában, mind Ke-
nyában építettek egy-egy sportközpontot,
ahol neves kenyai futókkal lehet közös ed-
zőtáborban részt venni. A kenyai sportköz-
pont Nairobitól 80 kilométerre van, 2400
m magaslaton, csodálatos hegyvidéki kör-
nyezetben. Itt általában 30 kenyai futó edz
keményen a dimbes-dombos terepen Peter
Mathu Titi irányításával. Több mint két
évtizede ő a világhírű kenyai közép- és
hosszútávfutó válogatott edzője.

Az Európából érkező, a futás iránt érdek-
lődő vendégek edzésprogramjait az egyéni
képességekhez illesztik, de készségesek az
egyéb programok szervezésében is.

„Voltak közös futóedzéseink a sportköz-
pontban készülő kenyai futókkal, természe-
tesen a számunkra csökkentett terheléssel.
Eközben sok hasznosat is tanultunk a játé-
kos bemelegítés, az iramfutások, a dombfu-
tás és levezetés területén. Volt, hogy reggel
és délután is edzettünk, néha csak egy ke-

A kenyai futók titkait kutatták
nyai futott velünk az előre megbeszélt prog-
ram szerint. Többször számos kisgyerek is
csatlakozott hozzánk, ők is futottak velünk
hosszabb-rövidebb szakaszokon. A sportél-
mény mellett persze a csodálatos tájak, nö-
vény- és állatvilág is örök emlék marad.
Négy nemzeti parkban is voltunk szafarin,
beletekinthettünk a kenyai hétköznapokba,
még egy általános iskolába is ellátogattunk.
– mesélte lelkesen Woki Zoltán.

Időközben sikerült Ausztriából néhány
kenyai futót átcsábítani Szentgotthárdra is,
ahol nagy feltűnést keltettek. Már bemele-
gítéskor félelmetes tempót diktáltak, lehe-
tetlen volt lépést tartani velük. Bemutató
edzésük nagy sikert aratott a Rába-parti vá-
rosban.

A kenyai útra tárgyi emlék is emlékeztet
majd bennünket klubhelyiségünkben. Woki
Zoltán és Kiss Kati a kenyai válogatott
csapat olimpiai pólóját ajándékozta baráti
körünk számára. Köszönetünket fejezzük ki
a pólóért és az emlékezetes estért a két
szentgotthárdi sportolónak, további hason-
lóan sikeres „futókalandokat” kívánunk
számukra.



A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. • E-mail: halmay@halmay.hu • www.halmay.hu

Súlyos betegség
után 2011. október
4-én, életének 80.
évében elhunyt
Tóth Géza, olim-
piai ezüstérmes,
világ- és Európa-
bajnok súlyemelő,

később mesteredző, akit Vas megyében az
elmúlt évszázad legjobb férfi sportolójá-

nak választottak. Számtalan alkalommal
vett részt olimpiai baráti körünk rendezvé-
nyein, mint meghívott vendég, és mint ér-
deklődő is. Legutóbb júliusban, egykori ba-
rátja, Németh Pál tiszteletére rendezett em-
léknapon találkozhattunk vele, nem sejtet-
tük, hogy utoljára. Emblematikus személyi-
sége hiányozni fog a vasi sportéletből.

Nyugodj békében, Géza bácsi!

Elhunyt Tóth Géza

Életének 77.
évében, hosszan-
tartó, súlyos beteg-
ségben 2011. októ-
ber 10-én elhunyt
Szarka Károly

tagtársunk, barátunk. Még el sem temettük
a súlyemelő Tóth Gézát, már érkezett az
újabb tragikus hír, ezúttal Szarka Zoltán
olimpiai bajnok labdarúgónktól: a bátyám
tegnap rosszul lett és meghalt. A szörnyű
betegség támadásait, mint egykor kapus-
ként a lövéseket sikerült elhárítania, de saj-
nos az utolsó támadás ellen – a család, a ba-
rátok és az ismerősök nagy bánatára – már
neki sem volt ellenszere. Karcsi bácsi 1997
óta volt baráti körünk tagja, rendezvé-
nyeink gyakori vendége, a Halmay bálok
felejthetetlen résztvevője. Néhány éve kez-
dődő betegsége ellenére is, ha tehette el-el
jött közénk, az utóbbi alkalmakkor felesé-
ge, Zsuzsanna társaságában. Úgy véljük,

hogy otthon érezte magát a „Halmay csa-
ládban”, ahol barátok, régi sporttársak vet-
ték körül. Mindig vidám tekintette, közvet-
len személyisége hiányozni fog egyesüle-
tünk életéből. Emlékét örökre megőrizzük.

Isten veled, nyugodjál békében!

Gyászol egyesületünk:
meghalt Szarka Károly

A Szarka testvérek
Zoltán 60. születésnapján


