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Január 11-én 
ünnepelné 100. 
születésnapját 
a 2009-ben el-
hunyt tisztelet-
beli tagtársunk, 
D o m b ó v á r i 
Sándor. Szüle-
tésnapján előbb 

megkoszorúzzuk az egykori kiváló atléta 
sírját a vaskeresztesi temetőben, majd este 6 
órától megemlékezést tartunk a Malom Sörö-
zőben lévő klubhelyiségünkben, melyen jelen 
lesz Sanyi bácsi özvegye, Zsuzsa asszony is. 
Levetítjük az életéről készített rövidfi lmün-
ket, mely után egykori barátja, Tar László (a 
képen középen) idézi fel a XX. század utolsó 
„allround” sportemberéről emlékeit.

Ezt követően egy nagyon érdekesnek ígér-

kező előadást tart „Ezt fütyülték az olimpiá-
kon” címmel Tar László, aki 1964 óta szer-
vezi a magyar olimpiai csapat utazásait az 
ötkarikás játékokra. A zenés összeállítás igazi 
csemege, mely az olimpiákon elhangzott em-
lékezetes dalokat mutatja be. „A zene mindig 
is kötődött a sporthoz, a zene útján szeretném 
népszerűsíteni az ötkarikás játékokat” – vallja 
Tar László. Minden tagtársunkat és érdeklődőt 
szeretettel várunk évnyitó rendezvényünkre!

2013. február 9-én a szombathelyi Tó-
vendéglőben rendezzük meg hagyományos 
farsangi bálunkat, melyre szeretettel várjuk 
egyesületi tagjainkat, barátaikat, ismerőseiket. 
A jó hangulathoz a zenét ezúttal is a Tequila 
együttes szolgáltatja. Színes és színvonalas 
műsorral, fi nom vacsorával és rengeteg tom-
bolatárggyal várjuk vendégeinket. Ismét meg-
csodálhatjuk Joni bűvész (képünkön) mutat-
ványait. Több információval január 10-e körül 
szolgálhatunk.

Halmay Bál és közgyűlés

Olimpiai baráti körünk 2013. február 22-
én tartja évi rendes közgyűlését a Malom Sö-
röző olimpia termében. A közgyűlésre külön 
meghívót fogunk küldeni tagtársainknak.
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A négyszeres 
világ- és négysze-
res Európa-bajnok 
asz ta l i teniszező , 
Jónyer István volt 
november végén a 
vendégünk. Az egy-
kor Kalkuttából és 
Phenjanból is hős-
ként hazatérő kivá-

lóság remek beszélgetőpartnernek bizonyult, 
testközelből mutatta be ‚70-es és ‚80-as évek 
aranykorszakát, amikor a legendás Jónyer-
Klampár-Gergely trió sikert sikerre halmo-
zott.

A Miskolcon született fi únak kezdetben 
még asztalos édesapja fából készített ütőt, 
melyeket ő hungarocellel vont be, és ezzel az 
ütővel mindenkit megvert. Felfedezték, a Di-
ósgyőr leigazolta, ahonnan csakhamar a kor 
vezető csapatához, a Bp. Spartacushoz hívta 
a nagy előd, Sidó Ferenc. 1971-ben, az őste-
hetség Klampár Tiborral párosban világbaj-
nok lett, melyet 1975-ben Gergely Gáborral 
megismételt. Ebben az évben jutott fel pá-
lyafutása csúcsára, egyéniben is világbajno-
ki címet szerzett a nagy rivális Sztipáncsics 
ellenében. A mérkőzés az 
akaraterő diadala volt, hiszen 
István 0-2-ről állt talpra. A 
sportág történelmébe az ál-
tala kitalált és tökéletesített 
„kifl ipörgetéssel” is beírta 
nevét. A labda az oldalpörge-
téskor olyan ívet írt le, hogy a 
háló mellett jutott át az ellen-
fél oldalára, megcsúszva az 
asztal felületén, ami mindig 
biztos pontot jelentett.

1979-ben, Phenjanban a 
kínaiak elleni 5:2-es és 5:1-
es sikerrel megkoronázták 
pályafutásukat, megszerezve 
asztalitenisz sportunk eddi-

gi utolsó világbajnoki címét. Mi volt illetve 
volt-e titka a legendás aranycsapatnak? A kí-
nai specialista Jónyer István szerint: „A sike-
rekhez mindenek előtt tehetséges játékosok és 
sok-sok munka kellett. Mi nem egyszer 12 órát 

is gyakoroltunk, egészséges rivalizálás volt 
köztünk. Csapatunkban három világklasszis 
játszott, míg az ellenfeleknél csak maximum 
kettő.”

Jónyer István jelenleg az asztalitenisz szö-
vetség alelnökeként segíti szeretett sportágát. 
Gyorsan elrepült vele az idő, pedig több témát 
nem is érintett. A sokak által nem ismert szto-
rikat lelkes tapssal jutalmazta a szép számmal 
megjelent publikum.

Akitől még a kínaiak is féltek
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Felejthetetlen napok Volker Kluge társaságában
December 10-én 

négynapos látoga-
tásra - egyesüle-
tünk meghívására 
– Szombathelyre ér-
kezett Volker Kluge, 
korunk egyik legki-
emelkedőbb olim-
piatörténésze. A 
felesége társaságá-
ban érkező berlini 
sportújságíró gazdag programot bonyolított 
le. December 11-én a NYME SEK Sporttu-
dományi Intézetének Karácsonyi Sportkon-
ferenciáján Dora Ratjenről, a híres-hirhedt 
magasugró(nő)-ről tartott színvonal és izgal-
mas előadást. Ezt követően elnökünk társasá-
gában megismerkedett Szombathely neveze-
tességeivel, valamint informális eszmecserét 
folytatott Gál László alelnökkel és Karakai 
Tamás tagtársunkkal, aki Horváth Vilmos 
és dr. Hencsei Pál mellett tagja az Olim-
piatörténészek Nemzetközi Társaságának 
(ISOH).  E szervezet elnökség tagja, valamint 
újságjának főszerkesztője Kluge úr.

December 12-én Kőszegen tett látogatást 
neves vendégünk. Jenkei Ede tagtársunk kitű-

nő kalauzolásban meglátogatta Lóránt Gyula 
szülőházát és a Lóránt-stadiont. A temetőben 
Lóránt Gyula mellett Zulawszky Béla ezüst-
érmes vívónk sírjánál is fejet hajtott. Délután 
– már Szombathelyen – előbb rövid látogatást 
tett a DOBÓ SE-nél, majd Malom utcai klu-
bunkban folytatódott a program. Először az 
ISOH magyarországi tagjaival, a MOA képvi-
selőivel, budapesti tagtársainkkal és az ország 
több pontjáról érkezett olimpiabarátokkal ta-

lálkozott Volker Kluge. Este – telt ház előtt – 
Albert Meyerről, az 1896-os olimpia játékok 
közismert fotóit készítő fényképészéről tartott 
egy rendkívül érdekes előadást, amelyet a kö-

zönség vastapssal jutalmazott.
Az alkalomra készült em-

léklapok dedikálásával, vala-
mint kötetlen, jó hangulatú be-
szélgetéssel zárult a program 
és Volker Kluge úr rendkívül 
megtisztelő látogatása.

Haza utazása után - levél-
ben - fejezte ki köszönetét a 
berlini zsurnaliszta, aki egye-
sületünket maximális támo-
gatásáról biztosította. Volker 
Kluge úr személyében nem 
csupán egy kiváló olimpia-
történészt ismertünk meg, 
hanem egy őszinte jó barátra 
is leltünk.



Hatos Gábor
átvette bronzérmét

Hatos Gá-
bor már baráti 
körünk novem-
beri rendezvé-
nyére olimpiai 
bronzérmesként 
érkezett. Még 
karácsony előtt 
Borkai Zsolttól, 
a MOB elnöké-
től ünnepélyesen 
át is vehette az 
üzbég Tyigijev 
által visszaszol-
gáltatott bronz-

érmet. Az éremátadás alkalmával Hatos Gá-
bor tiszteletére elhangzott a Magyar Himnusz. 
Az ünnepségen jelen voltak többek között 
Gábor családja, edzője, Veréb István és dr. 
Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövet-
ség elnöke is. Friss olimpiai érmesünket ja-
nuárban Szombathely városa is ünnepélyesen 
köszönteni fogja.

Pars Krisztián
és Németh Zsolt 

taroltak

A Magyar Atlétikai Szövetség megválasz-
totta az év legjobbjait 2012-ben. Az Év atlé-
tája, a Zsivótzky Gyula-díj kitüntetettje Pars 
Krisztián, az Év edzője, a Koltai Jenő-díj ki-
tüntetettje Németh Zsolt, míg az Év nevelő-
edzője, Németh Pál másik fi a, Németh László 
lett. A Vas Népe is köszöntötte az év legjobb 
vasi sportolóit. Az első helyet vitathatatlanul 
az olimpiai és Európa-bajnoki címet is szerző 
kalapácsvető, Pars Krisztián érdemelte ki. Az 
év legjobb edzője, egyben a Németh Pál-díj 
nyertese Németh Zsolt, Krisztián mestere lett.

Horváth Vilmos a MOA tagjai között
A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) megtartotta alakuló ülé-

sét a Magyar Sport Házában. Az akadémia legfontosabb feladata az 
olimpiai eszme és az olimpiai mozgalom hagyományainak ápolása, 
a Coubertin báró által megálmodott eszmével kapcsolatos nevelés, 
oktatás és kutatás támogatása. A tanácskozáson dr. Jakabházyné 
Mező Máriát további négy évre megválasztották a testület főtitká-
rának. Bemutatkoztak az akadémia új tagjai is, köztük Horváth Vil-
mos, egyesületünk elnöke, aki az olimpiai köröket hivatott képviselni 
az akadémia szervezetében. Személyében az első Vas megyei tagot is 
tisztelhetjük.

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

Mindannyiuknak szívből gratulálunk elismerésükhöz!


