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Március 6-án immáron 49. alkalommal ren-
dezte meg a Kárpát-medencei Sport Hagyo-
mányőrző Egyesület nemzetközi sporttörté-
neti konferenciáját Szombathelyen, ezúttal is 
közösen a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesülettel.

A konferenciának méltó otthont adó Őr vi dék-
Ház nevében az intézmény vezetője, Farkas 
Csaba köszöntötte a megjelenteket, majd ha-
gyományosan magas színvonalú előadásokat 
hallgathatott meg a szépszámú érdeklődő. 
Mecsériné Doktor Rozália szakszerű mode-
rátori ténykedése mellett elsőként Horváth 
Vilmos, a Kárpát-medencei Sport Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke idézte fel Manno 
Miltiades életútját. Az utolsó reneszánsz 
sportember címet viselő előadás számos új 
vagy kevésbé ismert eseményt és tényt tárt 
fel a művészeti versenyeken 1932-ben szob-
rászatban olimpia ezüstérmet nyert all-round 
sportemberről és művészről. Csíki András, 

Hargita megye nyugalmazott sportigazga-
tója Csíkszerda gazdag sportéletét mutatta 
be, végigjárva az összes csíki városban űzött 
sportágat. Kiderült, hogy a jégkorongon kí-
vül is van élénk sportélet Csíkszeredában. 
Gál László, olimpiai baráti körünk újdonsült 

elnöke az egyetlen Őrvidéken, a főként hor-
vátok lakta Oláhciklényben született Vas me-
gyei olimpikon pályafutását elevenítette fel. 
Bérczes (Bendekovits) András az 1936-os 
berlini olimpián a magyar labdarúgó váloga-
tott tagjaként vett részt. Holler Péter és fele-
sége Mecséri Annamária érdekes témát vá-
lasztottak. A legaranyosabb házaspárok cím-
mel felkutatták azokat a házaspárokat, akiknél 
mindkét fél olimpiai bajnoki címmel büsz-
kélkedhet. Ilyen volt az első női olimpiai baj-
nok, Helen de Pourtalés és férje Hermann, 
de ugyanígy a közelmúltból Jurij Szedih és 
mindkét felesége, Ljudmilla Kondratyeva és 
Natalia Liszovszkaja.



Tisztújító közgyűlés olimpiai baráti körünknél
Egyesületünk 2020. február 21-én tartotta 
tisztújító közgyűlését. Horváth Vilmos egye-
sületi elnök köszöntötte a résztvevőket, majd 
a közgyűlés a Csejthey Lajos- és Rajczy 
Imre-díjak átadásával vette kezdetét, Hor-
váth Vilmos ismertette az elnökség döntését 
a díjak odaítéléséről. A Csejthey Lajos-díjat 
Jenei Ferenc kapta, aki nem csak 2019-ben, 
de már évek óta önzetlenül segíti az egyesü-
let munkáját. A Rajczy Imre-díjat dr. Puskás 
Tivadar, Szombathely leköszönő polgármes-
tere, egykori MOB-tag érdemelte ki. Horváth 
Vilmos méltatta a friss díjazott érdemeit, ki-
emelte, hogy kilenc éves regnálása idején mint 
erkölcsileg, mint anyagilag is támogatta az 
egyesület tevékenységét, annak rendezvénye-
in sokszor részt is vett. Dr. Puskás Tivadar 
megköszönte az egyesület elnökségének, hogy 
a díj odaítélésénél rá gondoltak.

A szakmai beszámolóhoz kapcsolódóan a köz-
gyűlés résztvevői megtekintették Cseh Géza 
és Gál László képes fi lmösszeállítását a 2019-
ben megvalósított programokról, majd két el-
hunyt egyesületi tagra, Varga Istvánra és dr. 
Havasi Tiborra emlékeztek.

Ezt követően Horváth Vilmos elnök szakmai 
és Gál László alelnök pénzügyi beszámolóját 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A következő napirendi pont az egyesület új 
tisztségviselőinek megválasztása volt. Dr. 
Holler Péter a választás levezető elnöke is-
mertette a szavazás menetét. A választás előtt 
Horváth Vilmos elnök bejelentette, hogy le-
mond tisztségéről és nem indul az elnökválasz-
táson. Megköszönte a tagságnak, hogy 1996. 
december 16 óta betölthette ezt a funkciót. 
Az egyesület tevékenységét továbbra is szív-
ügyének tekinti és támogatja. Az egyesület új 
tisztségviselőire éppen annyi jelölés érkezett, 
mint amennyi szükséges, azaz kilenc. Így le-
hetőség nyílt arra, hogy a közgyűlés az elnök-
ség tagjait nyílt szavazással válassza meg. A 
közgyűlés megválasztotta 4 év időtartamra az 
egyesület elnökének Gál Lászlót, alelnökének 
Mittli Ödönt, titkárának dr. Tóthné Pászli 
Erzsébetet, az elnökség tagjainak Békefi  
Miklóst, Halmosi Zoltánt, dr. Hencsei Pált, 
dr. Hollerné Mecséri Annamáriát, Kerényi 
Jánost és Mecsériné Doktor Rozáliát.
A közgyűlés végén Horváth Vilmos átadta 
a jelenlévő tagoknak az új tagsági kártyákat, 
majd köszöntötte a kerek születésnapos tagtár-
sakat. Az egyesület diplomáját kapta a 85 éves 
Homonnay Ferenc, a 80 éves Bokor István, 
dr. Hencsei Pál és Németh László József, a 
75 éves Marton János, a 70 éves Simonyi Fe-
renc és Tóth Győző, valamint a 60 éves Ha-
tos Ferenc, Mecséri Csaba és Szendi János.
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Halmay bál a Tóvendéglőben
Hagyományos farsangi bálunk ismét jelmezes 
volt, vendégeink kreativitása ezúttal sem ismert 
határt. A Tequila együttes már-már bálunk ál-
landó zenekarának számít, nem véletlenül. Ez-
úttal is több egykori kiváló sportoló jelent meg 
bálunkon, így a válogatott labdarúgó Halmosi 
Zoltán és neje, Séfer Rozália, az ugyan-
csak egykori zöld-fehér kiválóság,  Király 
 Ferenc, valamint Németh László, a Dobó SE 
edzője. Két nagyszerű műsorszámmal indult 
az est. Először a Háklár Banda Álomfogó
minikoncertjét élvezhette a közönség, majd 
az Arabesque duó Keleti varázslat című vér-
pezsdítő hastáncbemutatója aratott óriási sikert 
– elsősorban a férfi  közönség körében. A tom-
bola játék tetőpontját a prágai társasút fődíj 
kisorsolása jelentette. Halmosi Zoltán és fele-
sége örülhetett, ők utazhatnak el – majd ha a 
járványhelyzet megengedi – Csehországba. A 
bál zárásaként újra Marton János tangóhar-
monika játékát élvezhették a legkitartóbbak.

Wichmann Tamás temetése
Wichmann Tamás, kilencszeres 
világ- és háromszoros Európa-baj-
nok, kétszeres olimpiai ezüstérmes 
és egyszeres bronzérmes kenust 
március 3-án a Farkasréti teme-
tőben helyezték végső nyugalom-
ra. A szertartáson Szombathelyről 
olimpiai baráti körünket Gál Lász-
ló, Mittli Ödön, Békefi  Miklós és 
 Marton János kép-
viselték, valamint a 
budapesti tagtársaink 
közül Blaha Judit, 
Surányi Péter és dr. 
Mestyanek Ödön 
vettek részt a teme-
tésen. Mint ismert 
Wichman Tamás
február 12-én hosszan 

tartó súlyos betegség után, egy 
héttel 72. születésnapját követően 
hunyt el. A „kenukirálynál” 2017-
ben diagnosztizáltak daganatos be-
tegséget. 38 kemoterápiás kezelés 
után 2019. december 27-én került 
végleg kórházba, ahonnan már 
csak nyilvános szereplések miatt 
jöhetett ki. Ilyen volt a róla szóló 

Magyar lapát c. fi lm 
bemutatója, majd a ja-
nuári sportgála, ahol a 
Magyar Olimpiai Bi-
zottság és az MSÚSZ 
életműdíjat adott a 
kilencszeres világbaj-
nok kenusnak, akit 
felállva, vastapssal fo-
gadott a publikum.
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Elhunyt Bartos Róbert tagtársunk
Életének 80. évében hosszantartó, 
súlyos betegségben március 23-án 
elhunyt Bartos Róbert egyesüle-
tünk tagja. Tudtuk, hogy fél éve 
alázattal küzdött a gyilkos kór el-
len, de közgyűlésünkön, utolsó ta-
lálkozásunk alkalmával örömmel 
nyugtáztuk, hogy már szinte újra 
a régi a „Bartosrobi” tért vissza 
körünkbe. Ezért is ért váratlanul 
bennünk a lesújtó tragikus hír.
Bartos Róbert 1997 nyarán – Németh Pál-
nak köszönhetően – csatlakozott egyesüle-
tünkhöz, azaz hajszálhíján alapító tagunknak 
számított. A hosszú évek során számtalan 
közös programon kapcsolódott be munkánk-
ba. Mindig lehetett rá számítani. Vidám, 
közvetlen természete révén hamar befogad-
ta őt az ötkarika bűvöletében élé csapatunk. 
Ahol ő jelen volt, ott mindig történt valami, 

 humoros anekdotái mindig jókedvre derítették 
környezetét. Egy időben elnökségünk tagja-
ként is segítette munkánkat. Ha kellett részt 
vett a szervezésben, legyen az bál, olimpiai 
vándorgyűlés, közgyűlés, kiállítás vagy ép-
pen magasfalui kirándulás. Mikrobuszával 

bejártuk a fél országot. Feleségét 
korán elveszítette, egyedül ne-
velte fel minden tiszteletet meg-
érdemlően öt gyermekét. Soha 
nem panaszkodott, mindig segí-
tőkész volt. A barátság szent do-
log volt nála. Amikor néhány éve 
Simon Csaba tagtársunk elhunyt, 
vonatra szállt, hogy ott lehessen 
barátja gödöllői búcsúztatóján.
Most tőle búcsúzunk. Még nem 

tudjuk felfogni, hogy Robi már nem lesz ott 
következő rendezvényeinken, nem tudjuk őt 

köszönteni közelgő 80. születésnapján. De 
nem akármilyen társaságba került. Ott fent az 
„égi” Halmay Egyesület tagjai, Németh Pál, 
Szarka Zoli, Balogh Jóska, Jenkei Ede és a 
többiek várják. Sajnos Bartos Róbert barátunk 
már őket erősíti.
Kedves Robi!
Szomorú szívvel búcsúzunk Tőled. Emléke-
det, az elmúlt évtizedek felejthetetlen közös 
élményeit tisztelettel örökre megőrizzük.
Isten veled, nyugodjál békében!

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