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A tokiói olimpia legeredményesebb 
magyar versenyzőjével találkozhat-
nak 2022. június 15-én, szerdán, 
19 órakor a Malom utcai klubhelyi-
ségünkben egyesületünk tagjai és az 
érdeklődő sportbarátok. Csipes Ta-
mara kétszeres olimpiai bajnok és 
ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok 
kajakozó tart élménybeszámolót. 
A csodálatos tokiói szereplésének 
megkoronázásaként őt választották 
meg 2021-ben az „év magyar női 
sportolójának”, nem mellékesen 
pedig a női kajaknégyes újabb ötkarikás baj-
nokságának köszönhetően az „év csapatának”
is tagja lett. Gyermekkorában édesanyja, Orosz 
Andrea válogatott úszó sportágában kezdett 
el sportolni, majd 11 éves korában édesapja 
sportágára váltott. Csipes Ferenc olimpiai baj-
nok kajakozó irányítja azóta is edzéseit. 2011-
ben már fi atalon csúcsra ért, először ebben az 

évben választották meg az év női 
sportolójának. A következő évek-
ben hullámvölgybe került, de óriási 
akaraterővel és kitartással ismét a 
legjobbak közé küzdötte fel magát. 
Napjainkban a magyar sport egyik 
legfényesebb csillaga.
Az érdekesnek ígérkező beszélge-
tésre szeretettel várjuk a sportba-
rátokat.

Olimpiai vándorgyűlés Kisbéren
A Magyar Olimpiai Akadémia 
75. vándorgyűlését a Komárom-
Esztergom megyei Kisbéren 
tartotta. Olimpiai baráti körün-
ket népes küldöttség képviselte. 
Szombathelyről Békefi  Miklós, 
Benyák Albert, Gál László, 
Horváth Péter, Horváth Vil-
mos, Mittli Ödön, Pintér László 
és Tóth Győző, míg Budapestről 

Kárándyné Bódis Gyöngyi és 
Surányi Péter vettek részt a jubi-
leumi eseményen. A színvonalas 
előadások sorát Horváth Vilmos,
egyesületünk tagja, a Kárpát-me-
dencei Sport Hagyományőrző 
Egyesület elnökének előadása 
zárta, aki egy sikeres magyar ver-
senyszám, a kalapácsvetés törté-
netét mutatta be.



Dr. Kristóf László,
a körmendi kosárlabdasport legendája

Zsúfolásig megtelt a Malom Söröző Olimpia 
terme dr. Kristóf László tanár úr tiszteleté-
re. Olimpiai baráti körünk tagjain kívül egy-
kori tanár kollégák, tanítványok, játékosok 
és szurkolók is kíváncsiak voltak a körmendi 
kosárlabdasport megteremtőjére, aki egész 

este fáradhatatlanul mesélt életéről, életének 
annak a ma már történelmi szakaszáról, ami-
kor vezetésével Körmenden szinte a semmi-
ből megteremtették a ma már a város védje-
gyének számító kosárlabdát. 1962-től fokról 
fokra lépett a csapat magasabb osztályba, de 
a szakmai munka mellett a megfelelő pálya 
és terem, az anyagi háttér előteremtéséhez is 
óriási összefogás kellett. A Mecsériné Doktor 
Rozália elnökségünk körmendi tagja moderá-
lása mellett zajló beszélge-
tés során Laci bácsi eddig 
soha nem hallott kulisz-
szatitkokat is megosztott 
a nagyközönséggel. Mi-
közben a kosárlabdázókat 
edzette az NB II-ben, ő 
maga az NB III-ban fut-
ballozott. Egyetemi évei 
alatt kiváló tanítómesterei 
voltak, a labdarúgás for-
télyait Csanádi Árpádtól 
és Zalka Andrástól, míg 

a kosárlabdáét Páder Jánostól igyekezett 
ellesni. 1975-ben a csapat feljutott az első 
osztályba, azóta is ott szerepelnek a körmen-
di kosárlabdázók. Kristóf László 1978-ban 
Szombathelyre került a főiskolára, ahol szin-
tén nagy tekintélyt szerzett kiváló szakmai 
felkészültségével. Napjainkban a körmendi 
csapat legnagyobb szurkolója, rendszeresen 
látogatja a mérkőzéseket, ahol igazán érzi a 
szurkolók szeretetét. 2022-ben a 60-as szám 
körül forog az élete: 60 éve indult el vezeté-
sével a körmendi kosárlabda sikertörténete és 
még ebben az évben meg is házasodott. Azóta 
boldog házasságban él feleségével, fi a, lánya 
és az öt unoka tartozik még a szűkebb család-
hoz. Köszönjük Jenei Ferenc tagtársunknak, 
az MTE régi szurkolójának a rendezvény 
megszervezéséhez nyújtott segítségét.
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Komoly témákról – sok humorral
Sziporkázó, jó humorú olimpiai bajnokok, 
ugyanakkor fajsúlyos témák és mély gondo-
latok jellemezték Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó olim-
piai, világ- és Európa-bajnokok élménybeszá-
molóját. Ezért is volt nagy élményben része 

azoknak, akik a Mathias Corvinus Collegi-
um által – a Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület közreműködésével 
– rendezett esten részt vettek az MMIK-ban.
Ritkán látott nagy érdeklődés övezte a nép-
szerű világklasszis sportolók szombathelyi 
látogatását. Retteginé Böröcz Katalin, a Col-
legium igazgatójának köszöntője után a Liu 
fi vérek Hajdú András az MCC kutatótanára 
és Horváth Vilmos olimpiatörténész moderá-
lása mellett idézték fel pályafutásuk legfonto-
sabb állomásait és vallottak sporthoz, munká-
hoz, küldetéshez való viszonyukról.
A két fi ú először az úszással próbálkozott, de 
rövid idő múltán már a jégpályán ismerkedtek 
a rövidpályás gyorskorcsolyázás titkaival. 
Igazán a mozgás miatt kezdtek el sportolni, 
ám egy szerencsés véletlen folytán lehető-
ség nyílt édesapjuk szülőhazájába, Kínába 
kimenni és fejleszteni tudásukat. Itt ismerték 
fel, hogy megfelelő felkészítő edzőkkel, ke-
mény munkával és nagy szorgalommal szép 
és sikeres karrierjük lehet ebben a sportágban. 
A testvérek Kínában egyfajta új gondolkodás-
módot is megismertek. Megtanulták, hogy mit 
jelent a tisztelet, ott ismerték meg edzőjüket, 
Lina Csangot, akiben feltétel nélkül hisznek. 

Tulajdonképpen a Liu testvérek tették fel ide-
haza a térképre a short track-et. Ennek súlyát 
és felelősségét érzik. A sportolás mellett sport-
águk nagykövetei, ahol lehet, népszerűsítik 
azt. Úgy vélik, hogy első téli olimpiai bajno-
kokként ilyenfajta küldetésük is van.
Az idei pekingi olimpia igazi hullámvasút 
volt számukra. A vegyes váltóval nyertek egy 
szép bronzérmet, majd a bombaformában ver-
senyző Liu Shaolin Sándor az 1000 méteres 
verseny döntőjében bár elsőként ért célba, de 
végül kizártak. Nem volt könnyű megélnie 
ezt az esetet, de becsülettel végigcsinálta a 

versenyeket. Ami neki nem sikerült, az sze-
rencsére sikerült 500 méteren Ádónak, azaz 
Shaoangnak, akiben az első téli egyéni olim-
piai bajnokunkat tisztelhetjük. A pályafutá-
suk fokozatosan fejlődött, hiszen előbb kisebb 
sikereket értek el, de most már évek óta a leg-
jobbak között tartják számon őket. Érezhető-
en ellenfeleik is tartanak tőlük. A rendezvény 
második felében a közönség is lehetőséget ka-
pott a kérdezésre, amellyel élt is. A bajnokok 
– sok humoros válasszal – állták a sarat.
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Látogatás a Haladás Sportkomplexumban
Régi tervünk vált valóra április végén, amikor 
meglátogattuk a Haladás Sportkomplexu-
mot. Az intézmény szinte minden zegzugába 
betekintést nyerhettünk Gál Sándor ügyveze-
tő szakszerű kalauzolása során. Csoportunk 
több tagja részben már rendelkezett ismere-
tekkel, de kompletten még senki nem látta kö-
zülünk a 2017-ben átadott sportkomplexumot. 

Sok meglepetés ért bennünket, nem számítot-
tunk ennyire maradandó élményekre. Észre 
sem vettük, hogy milyen gyorsan elröppent 
az idő. Mindenkire más-más szakterület volt 
nagy hatással, de külön ki kell emelni, hogy 
a súlyemelők termét Márkus Erzsébet olim-
piai ezüstérmes súlyemelő, a szakosztály ve-
zetője, edzője mutatta be, míg a birkózóknál 
Veréb István edző tartott részletes ismertetőt 
a rendkívül eredményes szakosztályról. Ter-
mészetesen a legtöbben a labdarúgók birodal-

mára voltak kíváncsiak és nem is csalatkoz-
tak. Az öltözők, a VIP termek megtekintése 
mellett ráléphettünk a kiváló minőséget kép-
viselő gyepszőnyegre is, valamint megtekint-
hettük a stadion „padlásán” Hajdú B. István 
TV kommentátor helyét, ahonnan szinte csak 
ő közvetíti a zöld-fehérek meccseit. A bő két-

órás látogatás végén még a tapasztalt Woki 
Zoltán tagtársunk is elégedetten sóhajtott fel: 
„Az ember nem is gondolná, mi minden van 
egy ilyen új stadionban a focipályán kívül.” 
Az emlékezetes stadiontúra végén megállapí-
tottuk, hogy a versenyzők részére a jó eredmé-
nyek eléréséhez a megfelelő háttér maximáli-
san biztosított.

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