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Az egy évvel elhalasztott tokiói olimpiai já-
tékokon szűkebb hazánkat, Vas megyét két 
sportoló képviselte. A DOBÓ SE kalapácsve-
tői, Gyurátz Réka és Halász Bence, valamint 
edzőjük, Németh Zsolt testközelből tapasztal-
hatták meg az ötkarikás játékok történetének 
legkülönlegesebb olimpiai hangulatát. Vajon 

milyen volt a világ legnagyobb sporteseménye 
nézők nélkül? Mennyire befolyásolta az ered-
ményeket az üres lelátók látványa? Hogyan 
teltek a versenyzők mindennapjai a szigorú 
járványügyi előírások közepette az olimpiai 

faluban? Többek között ezekre a kérdésekre is 
választ kaphatunk a Tokióban járt trió tagjaitól 
a 2021. szeptember 23-án, 18 órakor kezdő-
dő élménybeszámolón, a Palace Bistro&Club 
különtermében (Szhely, Semmelweis u. 2.). 
Meghívott vendégeink felidézik saját verse-
nyüket is. Réka és Bence sem jutott be a ka-
lapácsvetés döntőjébe, így számukra is kicsit 
csalódást jelentett olimpiai szereplésük. De te-
gyük hozzá: életük első ötkarikás játékán vet-
tek részt, így nem volt olimpiai rutinjuk. Mind-
ketten még nagyon fi atalok, várhatóan több 
olimpia szereplés előtt állnak, így bőven lesz 
még lehetőségük javítani. Büszkék lehetünk 
rájuk, hogy ott voltak a Japán fővárosban 
és képviselték Vas megyét, Szombathelyt. 
Gyurátz Réka és Halász Bence személyében 
két új vasi olimpikont is tisztelhetünk.
Minden érdeklődő sportbarátot sok szere-
tettel várunk az érdekesnek ígérkező talál-
kozóra a három sportemberrel!



XX. Halmay úszókupa Bükfürdőn
Szép jubileumhoz érkezett egyesületünk 50 
yardos (45,72 méter) amatőr úszóversenye, 
mely huszadik alkalommal került megrende-
zésre. A már messze földön híres versenynek 
ezúttal is a Bükfürdő Thermal & Spa adott 
otthont, ahol ismét ideális körülmények várták 
a 61 indulót. Halmay Zoltán szülőfalujából, 
Magasfaluból Dušan Dvoran polgármester 
vezetésével ebben az évben is népes delegáció 
érkezett, akik közül egy versenyző még a dön-
tőbe is beverekedte magát, a férfi aknál Zdeno 
Houdek ötödik helyezést ért el.

A 14 év alatti korcsoportban a fi úk versenye 
hozott nagyobb küzdelmet, a kőszegi Kiss 
Gábor nagy csatában nyert a német Roland 
Gabriel előtt. A lányoknál a Nagyatádról érke-
ző Kollár-Perger Lili magabiztosan szerezte 
meg a győzelmet. A nők versenyében szintén 
nem forgott veszélyben a kiskunfélegyházi 
Pintér Eszter győzelme. A Sikátorról érkező 
dr. Printz-Markó Erzsébetnek már korábbról 
volt mindhárom színű érme, ezúttal egy ezüst-

éremmel bővült a kollekciója. A férfi ak verse-
nye volt ezúttal is a legszínvonalasabb. A Printz 
házaspár férfi  tagja óriási csatában szorult a 
második helyre. Jakob Pechmann (Csehor-
szág, Plzeň) győzelme nem volt meglepetés, az 
előfutamban is ő volt a leggyorsabb.

A verseny fővédnöke, Székely Bulcsú olim-
piai bajnok vízilabdázó sajnos személyesen 
nem tudott jelen lenni a versenyen, e-mailen 
küldött levelében kívánt sok sikert a verseny-
zőknek. A rendezvényen a Magyar Olimpiai 
Akadémia részéről dr. Printz János tanácstag 
volt jelen. A Halmay Egyesület tagjai közül 
Németh Péter, Sárközi Artúr és Woki Zoltán 
indultak a versenyen.
A XX. Halmay Kupa végeredménye:
Férfi ak: 1. Jakob Pechmann (Csehország), 
2. Printz Ákos (Sikátor), 3. Csákvári Máté 
(Nyergesújfalu). Nők: 1. Pintér Eszter (Kis-
kunfélegyháza), 2. Dr. Printz-Markó Erzsébet 
(Sikátor), 3. Jambrits Éva (Nagycenk). 14 év 
alatti fi úk: 1. Kiss Gábor (Kőszeg), 2. Roland 
Gabriel (Németország), 3. Lettner Levente 
(Zalaegerszeg). 14 év alatti lányok: 1. Kollár-
Perger Lili (Nagyatád), 2. Pintér Zsófi a (Kis-
kunfélegyháza), 3. Kiss Boglárka (Kőszeg).
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Irány Tokió! szellemi olimpiai vetélkedő
A Magyar Olimpiai Bizottság által kiírt és a 
Magyar Olimpiai Akadémia által szervezett 
Irány Tokió! szellemi olimpiatörténeti vetél-
kedő elődöntőit és döntőit 2021. július 3-án 
rendezték meg. Egyesületünk is érdekelve 
volt, hiszen a Holler házaspár az interneten 
lebonyolított ötfordulós „selejtezőből” 100%-
os teljesítménnyel jutott az elődöntőbe, sőt a 8 
fővel megrendezésre kerülő döntőbe is beve-
rekedték magukat. A fi nálé résztvevői olimpi-
ai bajnokokkal, érmesekkel, téli és nyári olim-
piai versenyekkel kapcsolatos kérdéseket, 
képfelismerési és pontfogyasztó feladatokat 
oldottak meg. Dr. Hollerné Mecséri Anna-
mária és dr. Holler Péter kiválóan helytálltak 
az erős mezőnyben, ahol Annamária a ne-
gyedik, míg Péter a hatodik helyen végzett. 

Gratulálunk nagyszerű teljesítményükhöz! 
A szellemi olimpiatörténeti vetélkedőt Nagy 
Barnabás nyerte meg Tóth Sándor és Vá-
sárhelyi Tamás előtt.
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Kajdi János terem névadó ünnepség
Bensőséges ünnepség keretében vette fel a 
szombathelyi születésű olimpiai ezüstérmes 
Kajdi János nevét a Haladás Sportkomple-
xumban lévő ökölvívóterem. Az egyesületünk 
által kezdeményezett névadón először a há-
zigazda Haladás VSE nevében Bokor Zsolt
sportigazgató – a teremnévadást üdvözölve – 
köszöntötte a megjelent sportbarátokat.

Őt követve Gál László, egyesületünk elnöke 
elmondta, hogy egyik legfontosabb tevékeny-
ségi körünk a vasi olimpikonok emlékének 
ápolása, s ennek része a mostani alkalom is. 
Ezután Horváth Vilmos olimpiatörténész ele-
venítette fel Kajdi János sikerekben gazdag 
pályafutásának legfontosabb állomásait a Sza-
lézi tértől a müncheni dobogóig. Kiemelte, 

hogy Kajdi személyében nemcsak egy 
világklasszis bokszoló, hanem egy nagy-
szerű ember lett az ökölvívó-szakosztály 
termének névadója. Ezt erősítette meg 
Gedó György, az 1972-es müncheni 
olimpia bajnoka is, aki reményét fejezte 
ki, hogy Szombathely újabb „Kajdikat” 
ad majd az ökölvívósportnak. A névadó 
táblájának felavatásán Kajdi János test-
vére, László és családja is részt vett, s 
köszönetüket és hálájukat tolmácsolták 
az ötletgazdák felé. Zárásként Bokor 
Zsolt bejelentette, hogy jövő évtől a 
Haladás szeretné évente megrendezni a 
Kajdi János Ökölvívó Emléktornát.



Jubileumi ünnepség Magasfalun
Magasfalu község (Vysoká pri Morave) au-
gusztusban ünnepelte fennállásának 750 éves 
évfordulóját. A község írásos említése 1271-
ből származik, a XVI. században a törökök 
elől menekülő horvát telepesek érkeztek a 
Morva partjára, akik mezőgazdasággal, halá-
szattal kezdtek el foglalkozni.
Az ünnepségre több külföldi, illetve szom-
szédos települések képviselői között baráti 
körünk is meghívást kapott, melyen kilenc 
fővel vettünk részt. Érkezésünkkor a kultúr-
házban Dušan Dvoran polgármester fogadott 

bennünket, majd a közösen elfogyasztott ebéd 
után a megemlékezés a községi sportpályán 
folytatódott. A hivatalos megnyitót követően 
a meghívott vendégeket egymás után a szín-
padra szólították, ahol a polgármester köszö-
nő szavai után a község emlékplakettjét ve-
hették át. Egyesületünk nevében Gál László 
elnök megköszönte a meghívást, majd a Jenei 
Ferenc tagtársunk által készített ajándéktárgyat 
adtuk át polgármester úrnak.
Az ünnepség baráti beszélgetéssel zárult.

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