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Elhunyt Buzánszky Jenő, az Aranycsapat legendás játékosa
2015. január 11-én, 90. életévében eltávozott az élők sorából Buzánszky Jenő, az
Aranycsapat klasszikus tizenegyének utolsó még élő tagja. Az egykori 49-szeres válogatott
játékos, a Nemzet Sportolója hosszan tartó betegség után vasárnap este hunyt el. 1952-ben,
Helsinkiben tagja volt az olimpiai bajnokságot nyert együttesnek, pályára lépett az ‚évszázad
mérkőzésén” a londoni Wembley-stadionban, majd az 1954-es svájci világbajnokságon
minden mérkőzésen szerepelt az ezüstérmet szerzett válogatottban. Aktív pályafutását
követően edzőként, sportvezetőként segítette a magyar labdarúgást. Amíg csak egészsége
engedte, szinte minden meghívásnak, felkérésnek eleget tett. 2000-ben olimpiai baráti körünk
vendégeként, Kőszegen együtt emlékeztünk vele Lóránt Gyulára, kinek szülőházában
hangulatos előadást tartott az '50-es évek világverő válogatottjáról.
Buzánszky Jenő halálával pótolhatatlan veszteség érte nemcsak a magyar, hanem az
egyetemes labdarúgást is. Egy korábbi interjúban nyilatkozta: „Büszke vagyok rá, hogy a
világ legjobb csapatában futballozhattam, amelyre azóta is mindenki emlékszik.”
Nyugodjon békében, Isten vele, Jenő bácsi!

Újra nagy siker volt farsangi bálunk
Lassan már hagyomány lesz, hogy a szombathelyi Tóvendéglő farsangi bálunk helyszíne.
2015-ben is három finom menüből választhattak a bálozók, panaszra senkinek nem lehetett
oka. A Tequila zenekar szintén nem először volt a jó hangulatért felelős, ezúttal is minden
korosztály ízlését sikerült kielégítenie, hajnalig ropta a táncot a nagyérdemű.
Horváth Vilmos, egyesületünk elnökének köszöntője után két nagyszerű műsorszámot
láthatott a népes báli publikum. Tóth Dani már megcsillantotta tehetségét a Halmay
karácsony alkalmával, most is remek műsorral jelentkezett, nem maradt el ezúttal sem a jól
megérdemelt taps.
Nagy Jonathan, azaz Joni bűvész szintén már jó ismerőse a Halmay bálok közönségének.
A jól bevált trükkök mellett új illúziókat is bemutatott, a siker most sem maradt el. Mindig tud
új dologgal előrukkolni, produkcióit folyamatosan fejleszti.
A rengeteg ajándék miatt ismét kétszer kellett tombolasorsolást tartani, sok-sok remek
ajándék talált az est alatt új gazdára. A tombola fődíját, egyesületünk és a Gabbiano Tours
ajándékát Mittli Ödön tagtársunk asztaltársasága nyerte meg. A szerencsés pár egy délcsehországi kastélytúrán vehet részt. Szívből gratulálunk!
A Tequila együttes búcsúdalát követően a mulatság folytatódott, Marton János tagtársunk
kiváló tangóharmonika játékával gondoskodott a remek hangulatról.

Dr. Földes Évára emlékeztünk
Száz éve született Szombathelyen dr. Földes Éva, az 1948. évi londoni olimpia játékok
művészeti versenyeinek epikai művek versenyága bronzérmese. A vasi megyeszékhelyről
indult életpályája, bár már gyerekkorában elköltözött családjával, de az itt szerzett élményei
egész életét meghatározták.
A jubileum alkalmából emléke előtt tisztelegve a Halmay Zoltán Olimpiai
Hagyományőrző Egyesület, Szombathely MJV önkormányzata és a Szombathelyi Zsidó
Hitközség közösen helyezett el emléktáblát Földes Éva Kisfaludy Sándor utca 5. sz. alatti
szülőházán. Horváth Vilmos, olimpiai baráti körünk elnöke köszöntötte a szép számmal
megjelent érdeklődőket, majd köszönetét fejezte ki dr. Puskás Tivadar polgármesternek, aki
első szóra az emléktábla állítás nemes ügye mellé állt. Párhuzamot vont dr. Földes Éva és

Coubertin báró munkássága között, hiszen mindketten neveléstörténészek voltak. Dr.
Puskás Tivadar polgármester ünnepi beszédében örömmel nyugtázta, hogy egy évvel a
műkorcsolyázó Nagy testvérpár szülőházán elhelyezett emléktábla után újabb olimpikon
számára sikerült emléket állítani, aki egy különlegességnek számító sportágban szerzett
olimpiai bronzérmet. Kiemelte, hogy Földes Éva első műve Kossuth Zsuzsannával, a
szabadságharc ismeretlen hősnőjének életével foglalkozott.
Az emléktáblát dr. Puskás Tivadar, Horváth Vilmos, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a
körzet önkormányzati képviselője és a Zsidó Hitközség részéről Grünwald Zsolt leplezték le.
Az emléktábla avatás után a Bernstein Béla Kulturális Központban dr. Hollerné Mecséri
Annamária történész, hagyományőrző egyesületünk tagja és egyben a Dr. Földes Éva c.
kötet szerzője mutatta be a Szülőföld Kiadó gondozásában, a „Híres szombathelyi nők”
sorozatban megjelent művét. Köszöntőt mondott dr. Takátsné dr. Tenki Mária,
önkormányzati képviselő, a sorozat szerkesztője, Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó
Hitközség elnöke és Horváth Vilmos egyesületünk elnöke.
„Dr. Földes Éva bronzérmet szerzett a szellemi olimpián Londonban és egész életében
fontosnak tartotta a nők emancipációját a sport területén. Azt vallotta: a szorgalommal
párosult igazi tudás mindig sikert arat. Újságíróként számos cikksorozat fűződik nevéhez,
előadóként sokan hallhatták gondolatait, és élete során közel száz neveléstudományi tárgyú
írása jelent meg. Ez a szerteágazó életpálya, ez a folyamatos tenni akarás a mai kor embere
számára is példa értékű” – értékelte a száz éve született neveléstörténész életpályáját a szerző.

A Kölcsey Gimnázium megvédte címét
A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium csapata nyerte a Dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia országos döntőjét. Az idei középiskolai versenysorozat fináléját Dombóváron
rendezték meg. A „kölcseysek” meggyőző fölénnyel, az összpontszámból mindössze két
pontot veszítve szereztek aranyérmet. A körmendi gimnazisták a 2014. évi döntő után
másodszor szerezték meg az első helyet. Agg Richárd, Bálint Máté és Dévai Lívia
felkészítője dr. Hollerné Mecséri Annamária, egyesületünk tagja, a szellemi diákolimpia
korábbi bajnoka volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az ajándékokat és az érmeket
Mohácsi Ferenc olimpiai bronzérmes kenus, a zsűri elnöke és dr. Jakabházyné Mező
Mária, a MOA főtitkára adta át. A győztes csapatot dr. Jakabházyné Mező Mária meghívta a
MOA TF-en rendezendő, nyári Nemzetközi Olimpiai Táborába.
Gratulálunk a győztes csapatnak és felkészítőjüknek, dr. Hollerné Mecséri Annamáriának!

A 90 éves Jenkei Ede köszöntése
2015. március 20-án ünnepelte 90. születésnapját Jenkei Ede tagtársunk, egyesületünk
alapító tagja. Ede bácsi egykor remek játékosa, majd többször is edzője és vezetője volt a
kőszegi labdarúgó csapatnak. Mellette sporttörténészként is elismerést vívott ki magának. A
Malom Söröző Olimpia termében március 26-én bensőséges, emelkedett hangulatú
ünnepség keretében köszöntöttük születésnapja alkalmából. Dombóvári Sándor után ő a
második tagtársunk, akivel 90. születésnapján együtt ünnepelhettünk. Gál László,
egyesületünk alelnöke beszélgetett az ünnepelttel, aki felidézte életútjának legfontosabb
állomásait. A hála Istennek jó egészségnek örvendő Ede bácsi a legrégebbi történeteket is
hihetetlen pontossággal mesélte el. A filmkockák segítségével nem csak halmays
tevékenységét ismerhettük meg.
Az estnek neves labdarúgó vendégei is voltak, akik szintén megosztották emlékeiket Jenkei
Edével kapcsolatban. Eljött a kőszegi születésű, 37-szeres válogatott védő Kereki Zoltán,
valamint még két egykori csapattársa, egyesületünk tagjai Halmosi Zoltán és Szarka Zoltán
is. Kőszeg városa nevében Huber László polgármester és Földesi János, a Kőszegi SE
korábbi vezetője köszöntötte városuk kiváló sportkrónikását. A Halmay Egyesület ajándékait

Horváth Vilmos, Jenei Ferenc, Mittli Ödön, Szarka Zoltán és Halmosi Zoltán tagtársaink
adták át.
Végül érkezett a születésnapi torta is, miközben Marton János harmonika játéka
kíséretében a jelenlévők dallal köszöntötték a meghatódott 90 éves egykori sportembert. Ede
bácsi szemében csillogó könnycseppekkel mondott köszönetet baráti körünk tagjainak. Az
ünnepi est kötetlen beszélgetéssel folytatódott, ahol mindenkinek módja nyílt még beszélgetni
az ünnepelttel.
Isten éltessen még sokáig Ede bácsi!

Egy este Patonay Imrével
Februári közgyűlésünkön több tagtársunk kezdeményezte a korábbi klubnapjaink
felújítását. Az ötletet tett követte. Április 9-i klubnapunkon Patonay Imre, a legendás
körmendi kosárlabdázó, edző, szövetségi kapitány volt a vendégünk. Az Olimpiai termünket
szép számmal megtöltő közönség között számos egyesületünkön kívüli, egykori kosarastárs,
jó barát volt.
A népszerű Putesz ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. Kitűnő stílusban, könnyed
humorral elevenítette fel pályafutását, sikereit és a kudarcokat is. A legendás szakember –
akiről a szurkolók dalokat is írtak – megszakításokkal 26 éven át vett részt a vasi csapat
szakmai munkájában, s így idézte fel a kezdeteket:
– Tulajdonképpen egy 1971-es gerincsérülés döntötte el, hogy a foci helyett a kosárlabdát
választottam, ekkor mindkettőt párhuzamosan űztem. 1974-től kezdtem el testnevelő
tanárként dolgozni, onnantól elmaradt a foci, részben a korábbi sérülésem miatt.
A kispadról szerzett 1987-es bajnoki cím mérföldkő volt a honi kosárlabdázás történetében. A
Körmend volt asz első vidéki bajnokcsapat! Ez olyan jól sikerült megünnepelni, hogy
alkoholmérgezést kapott. Az első és az 1996-os bajnoki cím mellett a kosaras berkekben csak
Putesznek becézett tréner a nemzetközi meccsekre emlékezik vissza a legszívesebben. A
Saporta Kupában kétszer is majdnem továbbjutottunk, pedig akkor még csak két légióst
engedélyeztek, és nem 36 vagy 48, hanem még csak 24 csapatból állt a főtábla - emlékezett
vissza. - Olyan klubokat vertünk meg itthon, mint a spanyol bajnok Manresa, a montenegrói
Podgorica vagy az olasz Verona - tette hozzá. Körmendi pályafutása után Budaörsön és
Zalaegerszegen dolgozott, majd a Sopron szakmai igazgatója lett. Patonay Imrét 1992-ben
felkérték szövetségi kapitánynak. 1993. május 1-jén a Somogyi Iskola igazgatójának
nevezték ki, tíz évet töltött el a suli élén.
A sport mellett mesélt pedagógusként szerzett élményeiről és tapasztalatairól. Számos
színes sztorival, újságokban soha meg nem jelent kulisszatitok feltárásával tette világossá
mindenki számára, hogy mitől is volt sikeres. A szeretett körmendi kosárlabda egylet az
MTE máig szívügye. A hatodik évtized elején – fogalmazzunk finoman – sportszerűtlen
durranás következett, nem a csapat, hanem Patonay életében. Ahol sikert sikerre halmozott,
ahol focizott, kosarazott, ahol iskolaigazgató és sikeredző volt, ahol a szurkolók azt énekelték:
„Patonay Imre, meghajlunk előtted, a Körmendi Dózsát az egekbe emelted” – ott piros
lapot mutattak fel neki. Körmendnek, a körmendi kosárlabdának a jelek szerint már nincs
szüksége Patonay Imrére…
Kár, hogy az illetékesek nem számolnak vele, pedig ha valaki akkor ő az életét tette fel
szeretett klubjára... – tesszük hozzá mi.

Emlékezetes est Makray Katalinnal
Régóta tervezett élménybeszámoló valósult meg május 29-én, amikor körünkben
köszönthettük – Leon Stukelj és Magyar Zoltán után harmadik tornászként és első
tornásznőként – Makray Katalint, a tokiói olimpia ezüstérmesét. A rendkívül jó hangulatú
beszélgetés során – Gál László moderálása mellett – testközelből követhettük nyomon a

Vasváron született és Szombathelyen is gyerekeskedő tornásznő élettörténetét. A Makray
család a második világháború után – az édesapa ludovikás múltja miatt – nem tartozott a kor
kegyeltjei közé. Azt édesapa orosz fogságból történő hazatérése után a család Budapestre
költözött. Kati 10 évesen kezdett tornával foglalkozni. Tehetsége révén egyre előbbre jutott,
sorra nyerte a versenyeket és 1962-ben bekerült a válogatott keretbe is. Porto Alegrében, az
Universiádén már ízelítőt adott kivételes tudásából, aranyérmet szerzett egyéni összetettben és
csapatban is. Az igazi megmérettetést a tokiói olimpia jelentette, ahol Kati csodálatos
felemáskorlát gyakorlatával a dobogó második fokára állhatott. Még Mexikóban is indult az
olimpián. A két olimpia közt feleségül ment Schmitt Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívóhoz,
majd megszületett első lányuk, Alexa. A következő évek a gyermeknevelés örömeiről szóltak,
visszatérést a sport világába a közkedvelt TV torna jelentette. A gyerekek felnőttek,
kirepültek a családi fészekből, Kati pedig férje legfőbb támaszát jelentette a diplomáciai és a
politikai pályán, melynek csúcspontját a köztársasági elnöki cím jelentette. Megtudhattuk,
hogy a népes családod – nem kis munkával – Kati tartja össze. A három lány és hét unoka
mellett a családhoz tartozik Kati édesanyja is.
A beszélgetés folyamán egy kiegyensúlyozott, életfilozófiájában „földön járó” nézeteket
valló, gondolkodásmódjában fiatalos hölgyet ismerhettünk meg, aki ma is sugárzó egyéniség.
Az est zárásaként nem maradt el a születésnapi torta sem, hiszen Kati nemrég ünnepelte 70.
születésnapját.
Isten éltesse sokáig jó egészségben, családja körében!

Kupagyőztes Halmay
Június 3-án, Szombathely Fő terén rendezték meg az I. ŐrvidékHáz–Intersport utcai
kosárlabda fesztivált. A szépszámú érdeklődő előtt lezajlott tornán egyesületünk csapata is
elindult. A Danka Gábor – Polgár Tibor – Holler Péter – Horváth Péter összeállítású
kvartettünk remek teljesítményt nyújtva, szellemesen, sziporkázóan kosárlabdázva sorra
nyerte a meccseket és végül a kupát is elhódította.
Gratulálunk a csapattagoknak, akik tovább öregbítették egyesületünk hírnevét!

VII. Németh Pál Emléknap
Az emléknap programja ismét az Aréna Savariában kezdődött. Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely MJV polgármestere beszédében így emlékezett Pali bácsira: „Bár 2009
januárjában a sportvilágnak el kellett búcsúznia Németh Páltól, a kiváló mesteredző most is
velünk van – nemcsak a róla elnevezett dobóakadémia, utca és a nevét viselő díjak miatt.
Fentről figyel minket, és ami ma történik, biztosan nagyon tetszik neki.” A megemlékezés
koszorúzással zárult.
Az emléknap az új munkacsarnok felavatásával folytatódott. Avató beszédében Gyulai
Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke történelmi napnak nevezte 2015. június 17-ét.
„A Németh Pál Dobóakadémia messzemenően megérdemli ezt a lehetőséget.” A szövetség
elnöke a fejlesztés második üteméről is beszélt, amely magába foglalja a futópálya felújítását
és lelátó kialakítását. De már most is világszínvonalúvá vált a dobóközpont, amely hosszú
távon még futófolyosóval is bővülni fog. Két dobókört felújítottak, és még hármat építettek –
valamennyi fedett, fűthető. A pályára automata öntözőrendszert telepítettek, van
villanyvilágítás, a költségkímélő energiahasznosítás miatt napelemek az épületen, az utakat
térkövezték.
Az eseményen hetedik alkalommal adták át a Németh Pál-díjat, melyet a példaadó
magyar mesteredző tiszteletére és emlékére, és a fiatal sportolók ösztönzésére alapított a Vas
Megyei Atlétikai Szövetség és a Lengyák fivérek. A díjat sorozatban harmadszor a junior vb
ezüstérmes Gyurátz Réka vehette át. A Dobó SE versenyzői, a Banga Beatrix – Varga
Donát páros nyerte meg az emléknap hagyományos páros kalapácsvető versenyét.

A hivatalos program zárásaként, „50 éves a szombathelyi dobóatlétika II – Úton a csúcsok
felé” címmel Horváth Vilmos előadása hangzott el, majd estebéd keretében kötetlen
beszélgetéseken emlékeztünk Németh Pálra.

Könyv az Aranycsapat elfeledett legendáiról
Szépszámú érdeklődő jelenlétében, a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör szervezésében
tartották meg Budapesten Gál László legújabb könyvének bemutatóját. „Az Aranycsapat
elfeledett legendái” című kötet a merseváti születésű, majd csepelivé avanzsált Tóth II
József és az újpesti Várhidi Pál életét követi nyomon. Már csak ők élnek a világbajnoki
ezüstérmes Aranycsapat tagjai közül. Sajnos a két főszereplő nem tudott jelen lenni a
rendezvényen, Várhidi Pál kórházban van, Tóth II Józsefnek pedig felesége került kórházba.
A könyvbemutató házigazdája, dr. Hencsei Pál olimpiatörténész köszöntötte a
megjelenteket, majd átadta a szót a meghívott vendégeknek. Nagy István újpesti
alpolgármester saját élményeit elevenítette fel Várhidi Pállal kapcsolatban, a csepeli Vida
István Tóth II József csepeli kötődéseiről beszélt. Várhidi Péter szeretettel emlékezett
édesapjára, elmondta, hogy a könyv még számára is tartogatott újdonságokat. A könyv
szerzője, Gál László, egyesületünk alelnöke videó összeállítással színesítve mutatta be Tóth
II József és Várhidi Pál életét. A kötet a két elfeledett legenda előtt tiszteleg, akik messze
nem kapták meg azt a megbecsülést, mint egykori csapattársaik, amire egész életükkel ők is
rászolgáltak. A szerző szerint be kell látnia mindenkinek, hogy velük teljes az Aranycsapat.
A könyv több oldalon foglalkozik a kőszegi születésű Lóránt Gyula életével is, akinek 2011
májusi újratemetésén Várhidi Pál mondott búcsúbeszédet.
A könyvbemutatót számos sportoló is megtisztelte jelenlétével, többek között Németh
Ferenc olimpiai bajnok öttusázó, Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszező, Kű Lajos,
Pál Tibor, Halmosi Zoltán és Böőr Zoltán válogatott labdarúgók, valamint Németh Nyiba
Sándor birkózó olimpikon, aki az Aranycsapat című versét is elszavalta.
A kötet az Aposztróf Kiadó gondozásában jelent meg.
○ ○ ○
A könyv megjelenése óta sajnos Várhidi Pál kórházba került, időskori betegséggel
jelenleg is kezelés alatt áll, szerencsére állapota sokat javult. Tóth II Józsefről viszont jobb
hírek érkeztek. Augusztus 15-én szülőfalujában, Merseváton a sportpályát róla nevezték el.
Távollétében unokája, Marinkó Réka és családja képviselte az ünnepeltet. A névadó
ünnepségen verset mondott Németh Nyiba Sándor, Kenyeriben született birkózó olimpikon
is. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János Magyarország Köztársasági
Elnökének megbízásából, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a Magyar
Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta Tóth II Józsefnek.
Szívből gratulálunk Józsi bácsinak!

Nemcsak sportolóként alkotott maradandót
Szinte minden évben ellátogat körünkbe egy vízilabdázó olimpiai bajnok. Vári Attila után
augusztus 7-én a Zürichben élő egykori kiváló kapussal, Cservenyák Tiborral
találkozhattunk. Az 1976-os montreali olimpián aranyérmes sportember rendhagyó
élménybeszámolót tartott. Először egy rövid vízilabda történeti előadásnak lehettünk szem és
fültanúi, ahol még a szakértő hallgatóság is új dolgokkal gazdagodott. ‚A vízilabda és tanulás”
című előadás után Gál László egyesületünk alelnöke beszélgetett vendégünkkel, aki a
szolnoki indulástól a svájci nyugdíjas évekig sok-sok érdekes történet elmesélésével idézte fel
kalandos pályafutását. Már a müncheni olimpián elképesztő dolgokat produkált a kapuban,
nem rajta múlt az olimpiai bajnoki cím, ami végül négy év múltán vált valóra. A Gyarmaticsapat világbajnoki és Európa-bajnoki győzelem után jutott fel a csúcsra.

1983-ban egy svájci lehetőséget kihasználva külföldön vállalt munkát. Kezdetben a
vízilabda mellett vegyészkedett, majd fordult a kocka, a vegyészet került előtérbe.
Zürichben, a helyi egyetemi klinikán rákkutatással foglalkozott egészen pontosan a PETeljárással. Ma már nyugdíjasként, hazai klinikákat szaktanácsadóként is segíti, így sokat jár
Magyarországra. A nyarakat Balatonkenesén tölti, ahol gyakran összejönnek a régi
játszótársak, Kásás Zoltán, Sárosi László, Molnár Endre és a többiek.
Vegyészmérnökként a műegyetemen diplomázott. Egykori professzora, dr. Hencsei Pál
tagtársunk is leutazott Budapestről Szombathelyre, hogy találkozzon az egyetem híres mérnök
olimpiai bajnokával. Tibornak az est végén mindenki tehetett fel kérdéseket. Megtudhattuk
például, hogy Viktória lánya révén a holland királyi család is már a rokonságához tartozik.
Lánya esküvőjén Bocskai-öltönyben jelent meg, a holland király is gratulált ezért neki. Fél
életét már külföldön töltötte, de büszke magyarságára, nem felejtette el, hogy honnan indult,
ma már egyre többet tartózkodik újra itthon.
Az est végén 67. születésnapja alkalmából is köszöntöttük vendégünket. Marton János
harmonika játéka dalra is fakasztotta, így a jó hangulatú est a Piros pünkösd napján című
nótával fejeződött be Cservenyák Tibor előadásában, a jelenlévők vastapsa kíséretében.

XVI. Halmay Kupa ismét Szombathelyen
Tizenegy év után visszatért Szombathelyre a Halmay úszókupa. 50 yardos amatőr
úszóversenyünkre az ország több pontjáról már évek óta érkeznek versenyzők.
A 14 év alatti fiúk versenyét a tavalyi ezüstérmes Tolvaj Levente nyerte meg imponáló
fölénnyel. A lányoknál győztes Szabó Noémi a női versenyben is diadalmaskodott volna
remek idejével.
A hölgyek versenye is izgalmas döntővel zárult, a séi Szabó család begyűjtött újfent egy
aranyérmet Szabó Laura révén. A legizgalmasabb és legszínvonalasabb döntőt ismét a
férfiak vívták. A tavaly szintén ezüstérmet szerzett Tolvaj Máté is előrelépett, nagy
küzdelemben ő nyerte meg a férfiak versenyét. A többi három döntős – Kürti Gergely,
Budai Márton és Salánki Máté – teljesítménye is minden elismerést megérdemel.
A verseny fővédnöki teendőit Cservenyák Tibor, olimpiai, világ- és Európa-bajnok
vízilabdázó látta el, aki éppen ezen a napon ünnepelte 67. születésnapját. A Zürichben élő,
de most éppen Balatonkenesén pihenő egykori kiváló kapus a verseny megnyitása és a
díjátadás mellett maga is elindult a viadalon. A verseny csattanóját jelentette, hogy
Cservenyák Tibor – elismerve a Halmay Egyesület tevékenységét – kérte felvételét
olimpiai baráti körünkbe.
A Magyar Olimpiai Akadémiát ezúttal is Printz János tanácstag képviselte. Egyesületünk
tagjai közül Surányi Péter vett részt a versenyen.
A XVI. Halmay Kupa végeredménye – felnőttek (50 yard):
Férfiak:
1. Tolvaj Máté (Szombathely)
2. Kürti Gergely (Szombathely)
3. Budai Márton (Budapest)
4. Salánki Máté (Szombathely)

Nők:
25,22
mp.
26,87
mp.
27,05
mp.
28,14
mp.

1. Szabó Laura (Sé)

36,44mp.

2. Radványi Dalma
(Szombathely)

40,75 mp.

3. Láng Klaudia (Kőszeg)

40,85 mp.

4. Lampert Barbara (Lukácsháza) 55,95 mp.

A XVI. Halmay Kupa végeredménye – 14 év alattiak (50 yard):
Fiúk:

Lányok:

1. Tolvaj Levente (Szombathely)

30,29
mp.

1. Szabó Noémi (Sé)

30,75 mp.

2. Lakó Bálint (Szombathely)

38,73
mp.

2. Tar Fruzsina (Nagykanizsa)

54,04 mp.

3. Pesti Patrik (Szombathely)

49,21
mp.

3. Kilián Zea (Budakalász)

1,06,46
mp.

4. Káldy Márton (Szombathely)

54,86
mp.

4. Pál Zita (Szombathely)

1,12,09
mp.

A határon átívelő barátság jegyében
2015-ben is ápoltuk kiváló kapcsolatunkat Halmay Zoltán szülőfalujával. Először népes
szlovák küldöttséget láttunk vendégül a Szombathelyi Történelmi Karneválon, akik
Horváth Vilmos egyesületi elnökünk kalauzolásával egy kőszegi városnézésen is részt
vettek. Jenei Ferenc tagtársunk „rezidenciája” volt a helyszíne a baráti találkozónak, ahonnan
Dusan Dvoran polgármester vezetésével a csoport a városközpontba sétált, ahol
megtekintették a fáklyás felvonulást. Mittli Ödönnek köszönhetően az őrségi pálinkát is
megkóstolhatták szlovák barátaink.
Viszonzásképpen szeptember 19-én kilencfős delegációval képviseltettük magunkat
Magasfalun a határokon átnyúló baráti találkozón, melynek fénypontja a gulyás főzőverseny
volt. Bár a versenyt a cseh csapat nyerte meg, de óriási sikert aratott a mi gulyásunk is. A jó
hangulatú programok tűzijátékkal zárultak.
Mindkét rendezvényen Marton János tagtársunk harmonika játékával fergeteges
hangulatot teremtett.

Elhunyt Várhidi Pál, az Aranycsapat játékosa,
az Újpest legendás edzője
2015. november 12-én, 84 éves korában elhunyt Várhidi Pál, az Aranycsapat 10-szeres
válogatott játékosa, az Újpesti Dózsa legendás edzője. Egy hónapja volt Az Aranycsapat
elfeledett legendái, Várhidi Pál és Tóth II József életét feldolgozó könyv bemutatója, ahol
sajnos Pali bácsi már nem tudott ott lenni. Tudtuk, hogy beteg, hogy kórházba került, de
halálhíre így is váratlanul ért bennünket. Egy kiváló játékossal, egy remek edzővel, de még
inkább egy nagyszerű EMBERREL gazdagodtak az égi futballpályák.
Az „évszázad mérkőzését” és az 1954. évi vb mérkőzéseit első számú védőtartalékként a
kispadon izgulta végig. Csapatkapitánya volt a római olimpián bronzérmes
válogatottunknak. Később edzőként is sikereket ért el, mindmáig az Újpest legsikeresebb
edzőjeként jegyzik. 2005 októberében – éppen Tóth II József társaságában – egyesületünk
vendége volt egy emlékezetes esten, ahol számtalan sztori segítségével idézték fel a magyar
labdarúgás aranykorát. Egyenes kiállása, intelligenciája, közvetlen egyénisége hiányozni fog a
futballbarátoknak. Emlékét tisztelettel megőrizzük.
Nyugodj békében, Isten veled, Pali bácsi!

A jégtánc magyar királynője
Körünkben járt Regőczy Krisztina
A téli sportágak tekintetében minden idők legsikeresebb magyar sportolói közé tartozik
Regőczy Krisztina és Sallay András. A kettejük alkotta jégtánc páros sikert–sikerre
halmozott, pályafutásukat 1980-ban, Lake Placidban a jégtánc olimpiai ezüstérmével, majd
pár hétre rá Dortmundban világbajnoki címmel koronázták meg.
„Negyedik generációs pedagógus család egyke gyermeke voltam, szüleim mindennel meg
szerettek volna ismertetni. Balettoztam, művészi tornáztam, néptáncoltam, zongoráztam,
németül tanultam. Hogy levegőn is mozogjak, télen kimentem nagyapámmal a Vajda Péter
utcai iskola udvarára, ott húztam magamra korcsolyát először. Megszerettem a sportágat, ott
maradtam. Edzések, műjégpálya, versenyek, közben jégtánc párost alkottunk Sallay
Bandival. Tizenhét csodálatos esztendő következett" – ezekkel a szavakkal emlékezett vissza
a kezdetekre Regőczy Krisztina.
A kiváló sportoló pályafutásáról, sikereiről, sportvezetői karrierjéről és számos
kulisszatitokról is mesélt Horváth Vilmos egyesületi elnökünk kérdései nyomán. Beszélt a
legendás Betty Callawayről, édesanyjáról, az amerikai jégrevüvel megtett több, mint 600
fellépésről, de arról is, hogy anno az akkori szövetség csak két repülőjegyet vett nekik
Londonba, onnan pedig azt tanácsolták, hogy stoppal jussanak el edzőjükhöz… Edzések után
pedig a jégcsarnok büféjében szolgáltak fel, hogy a szállásukra is teljen.
Sallay Andrással abban is egyedülállóak, hogy ők az egyedüli világbajnok pár, akik az aktív
pályafutásuk befejezése után is sportáguk mellett maradtak és továbbra is alázattal szolgálják
azt. Krisztina a nemzetközi szövetségben dolgozik, de edzőként, sportigazgatóként is
tevékeny maradt.
Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnagyobb boldogság, amit a sport okozott, Krisztina így
válaszolt: „Pályafutásunk legnagyobb boldogsága az volt, amikor 1980-ban mindenki
bennünket látott aranyérmesnek és a mai napig is emlékeznek erre az emberek.”

Halmay karácsony
A 2009-ben Balogh József költő-tanár tagtársunk javaslatára elindított Halmay karácsony 2015
decemberében is sikert aratott. Nagy János énekművész két „melódiás” hölggyel, Osztrositsné
Császár Erzsébettel és Frohmann Edinával megerősítve remek karácsonyi hangulatot
varázsolt körünkbe. Ez volt egyesületünk óévbúcsúztatója is, ahol ünnepélyes keretek között
köszöntünk el egymástól.
A 2015. évi rendezvényeken készült képek itt megtekinthetők:

