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A téli sportágak tekintetében 
minden idők legsikeresebb magyar 
sportolói közé tartozik Regőczy 
Krisztina és Sallay András. A 
kettejük alkotta jégtánc páros si-
kert–sikerre halmozott, pályafu-
tásukat 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, zongo-
ráztam, 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, műjégpá-
lya, versenyek, közben jégtánc párost alkottunk 
Sallay Bandival. Tizenhét csodálatos esztendő 
következett” – ezekkel a szavakkal emlékezett 
vissza a kezdetekre Regőczy Krisztina.

A kiváló sportoló pályafutásá-
ról, sikereiről, sportvezetői karri-
erjéről és számos kulisszatitokról 
is mesélt Horváth Vilmos egye-
sületi elnökünk kérdései nyo-
mán. 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 sport-
águk mellett maradtak és továbbra is alázattal 
szolgálják azt. Krisztina a nemzetközi szövet-

ségben dolgozik, de edző-
ként, sportigazgatóként is 
tevékeny maradt.

Arra a kérdésre, hogy 
mi volt a legnagyobb 
boldogság, amit a sport 
okozott, Krisztina így vá-
laszolt: „Pályafutásunk 
legnagyobb boldogsága 
az volt, amikor 1980-ban 
mindenki bennünket látott 
aranyérmesnek és a mai 
napig is emlékeznek erre 
az emberek.”



Szinte minden évben ellátogat 
körünkbe egy vízilabdázó olim-
piai bajnok. Vári Attila után au-
gusztus 7-én a Zürichben élő egy-
kori kiváló kapussal, Cservenyák 
Tiborral találkozhattunk. Az 
1976-os montreali olimpián 
aranyérmes sportember rend-
hagyó élménybeszámolót tartott. 
Először egy rövid vízilabda tör-
téneti előadásnak lehettünk szem 
és fültanúi, ahol még a szakértő hallgatóság 
is új dolgokkal gazdagodott. ‚A vízilabda és 
tanulás” című előadás után Gál László egye-

sületünk alelnöke beszélgetett vendégünkkel, 
aki a szolnoki indulástól a svájci nyugdíjas 
évekig sok-sok érdekes történet elmesélésével 
idézte fel kalandos pályafutását. Már a mün-
cheni olimpián elképesztő dolgokat produkált 
a kapuban, nem rajta múlt az olimpiai bajnoki 
cím, ami végül négy év 
múltán vált valóra. A 
Gyarmati-csapat vi-
lágbajnoki és Európa-
bajnoki győzelem után 
jutott fel a csúcsra.

1983-ban egy svájci 
lehetőséget kihasznál-
va külföldön vállalt 
munkát. Kezdetben 
a vízilabda mellett 
vegyészkedett, majd 

fordult a kocka, a vegyészet ke-
rült előtérbe. Zürichben, a helyi 
egyetemi klinikán rákkutatással 
foglalkozott egészen pontosan a 
PET-eljárással. Ma már nyugdí-
jasként, hazai klinikákat szakta-
nácsadóként is segíti, így sokat 
jár Magyarországra. A nyarakat 
Balatonkenesén tölti, ahol gyak-
ran összejönnek a régi játszótár-
sak, Kásás Zoltán, Sárosi Lász-

ló, Molnár Endre és a többiek.
Vegyészmérnökként a műegyetemen dip-

lomázott. Egykori professzora, dr. Hencsei 
Pál tagtársunk is leutazott Budapestről Szom-
bathelyre, hogy találkozzon az egyetem híres 
mérnök olimpiai bajnokával. Tibornak az est 
végén mindenki tehetett fel kérdéseket. Meg-
tudhattuk 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 tartózko-
dik 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 elő-
adásában, a jelenlévők vastapsa kíséretében.
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Nemcsak sportolóként alkotott maradandót
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XVI. Halmay Kupa ismét Szombathelyen
Tizenegy év után visszatért Szombathelyre 

a Halmay úszókupa. 50 yardos amatőr úszó-
versenyünkre az ország több pontjáról már 
évek óta érkeznek versenyzők.

A 14 év alatti fi úk versenyét a tavalyi ezüst-
érmes Tolvaj Levente nyerte meg imponáló 
fölénnyel. A lányoknál győztes Szabó Noémi 
a női versenyben is diadalmaskodott volna re-
mek idejével.

A hölgyek versenye is izgalmas döntővel 
zárult, a séi Szabó család begyűjtött újfent 
egy aranyérmet Szabó Laura révén. A legiz-
galmasabb és legszínvonalasabb döntőt ismét 
a férfi ak vívták. A tavaly szintén ezüstérmet 

szerzett Tolvaj Máté is előrelépett, nagy küz-
delemben ő nyerte meg a férfi ak 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 Balaton-
kenesén pihenő 
egykori kiváló 
kapus a verseny 
m e g n y i t á s a 
és a díjátadás 
mellett maga is 
elindult a viada-
lon. A verseny 
csattanóját je-
lentette, hogy 
Cservenyák Ti-
bor – elismerve 

a Halmay Egyesület tevékenységét – kérte 
felvételét olimpiai baráti körünkbe.

A Magyar Olimpiai Akadémiát ezúttal is 
Printz János tanácstag képviselte. Egyesüle-
tünk tagjai közül Surányi Péter vett részt a 
versenyen.

A XVI. Halmay Kupa végeredménye – felnőttek (50 yard):
Férfi ak Idő (mp) Nők Idő (mp)

1. Tolvaj Máté (Szombathely) 25,22 1. Szabó Laura (Sé) 36,44
2. Kürti Gergely (Szombathely) 26,87 2. Radványi Dalma (Szombathely) 40,75
3. Budai Márton (Budapest) 27,05 3. Láng Klaudia (Kőszeg) 40,85
4. Salánki Máté (Szombathely) 28,14 4. Lampert Barbara (Lukácsháza) 55,95

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

1. Tolvaj Levente (Szombathely) 30,29 1. Szabó Noémi (Sé) 30,75
2. Lakó Bálint (Szombathely) 38,73 2. Tar Fruzsina (Nagykanizsa) 54,04
3. Pesti Patrik (Szombathely) 49,21 3. Kilián Zea (Budakalász) 1,06,46
4. Káldy Márton (Szombathely) 54,86 4. Pál Zita (Szombathely) 1,12,09



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

Június 3-án, Szombathely Fő terén rendez-
ték meg az I. ŐrvidékHáz–Intersport utcai 
kosárlabda fesztivált. A szépszámú érdeklő-
dő előtt lezajlott tornán egyesületünk csapata 
is elindult. A Danka Gábor – Polgár Tibor 
– Holler Péter – Horváth Péter összeállítású 
kvartettünk remek teljesítményt nyújtva, szel-
lemesen, sziporkázóan kosárlabdázva sorra 
nyerte a meccseket és végül a kupát is elhó-
dította. Gratulálunk a csapattagoknak, akik 
tovább öregbítették egyesületünk hírnevét!

2015-ben is ápoltuk kiváló kapcsolatunkat 
Halmay Zoltán szülőfalujával. Először né-
pes szlovák küldöttséget láttunk vendégül a 
Szombathelyi Történelmi Karneválon, akik 
Horváth Vilmos egyesületi elnökünk kalau-
zolásával egy kőszegi városnézésen is részt 
vettek. Jenei Ferenc tagtársunk „rezidenci-
ája” volt a helyszíne a baráti találkozónak, 
ahonnan Dušan Dvoran polgármester vezeté-
sével a csoport a városközpontba sétált, ahol 
megtekintették a fáklyás felvonulást. Mittli 
Ödönnek köszönhetően az őrségi pálinkát is 
megkóstolhatták szlovák barátaink. Viszonzásképpen szeptember 19-én kilenc-

fős delegációval képviseltettük magunkat 
Magasfalun a határokon átnyúló baráti talál-
kozón, melynek fénypontja a gulyás főzőver-
seny volt. Bár a versenyt a cseh csapat nyerte 
meg, de óriási sikert aratott a mi gulyásunk is. 
A jó hangulatú programok tűzijátékkal zárul-
tak.

Mindkét rendezvényen Marton János tag-
társunk harmonika játékával fergeteges han-
gulatot teremtett.

Kupagyőztes Halmay

A határon átívelő barátság jegyében

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag új évet kíván
minden kedves tagtársának és családjának az egyesület elnöksége!
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