
Buzek László, a magyar röplabdasport legendája
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2016. május 27-
én, 18 órakor a 
szombathelyi Ma-
lom Söröző Olimpia 
termében vendégünk 
lesz Buzek László, 
a „röplabdázás Pus-
kás Ference”, akit 
fénykorában a világ 
egyik legjobbjának 
tartottak. Futballis-
tának készült, mégis 
világklasszis röplab-
dázó lett. Húsz évig volt a Csepel meghatáro-
zó játékosa. A válogatottban 266 alkalommal 
szerepelt. Az első volt a világon, aki hátsó sor-
köteles játékosként a hármas vonalon kívülről 
végrehajtott ütésekkel támadta az ellenfeleket, 
valamint a felugrásos nyitás alkalmazása és 
tökélyre fejlesztése is az ő nevéhez köthető. 
Pályafutása során három világbajnokságon 

(1966, 1970, 1978) és négy Európa-bajnok-
ságon (1967, 1971, 1977, 1979) vett részt, s 
legnagyobb sikere az 1977-es Eb-n elért ne-
gyedik hely volt, ahol az Európa-bajnokság 
All Star-váloga-
tottjába is bevá-
lasztották. Nyolc 
alkalommal vá-
lasztották meg az 
év legjobb férfi  
röplabdázójának. 
37 évesen igazolt a 
német Norderstedt 
együttesébe, majd 
a Moers SC-ben 
röplabdázott.

Az érdekesnek 
ígérkező estre 
minden érdek-
lődőt szeretettel 
várunk.

A Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 
középiskolás korcsoport döntőjét sorozatban 
harmadik alkalommal a körmendi Kölcsey 
Ferenc Gimnázium csapata nyerte meg. A 
győztes trió felkészítője ezúttal is dr. Hollerné 
Mecséri Annamária volt. A csapatok 9 for-
dulóban adtak számot a felkészültségükről, az 
1996-os atlantai magyar szereplést, a magyar 
evezősök és súlyemelők olimpiai szereplését, 
valamint a MOB és MOA témaköreihez kap-
csolódó kérdéseket érintve. A körmendiek vé-

gig vezetve nyerték meg a vetélkedőt.
A verseny végén Martinek János, a zsűri 

elnöke és dr. Jakabházyné Mező Mária, a 
MOA főtitkára adta át a csapatoknak az elis-
meréseket. A győztes csapat tagjai, Agg Ri-
chárd, Bálint Máté és Dévai Lívia felvételt 
nyertek egyesületünk tagjai közé és közgyűlé-
sünk döntése alapján az első évben tagdíjmen-
tességet élveznek.

Gratulálunk a győztes csapatnak és felké-
szítőjének, Annamáriának!



Harmadik alkalommal adott Szombat-
hely otthont a Magyar Olimpiai Akadémia 
(MOA) vándorgyűlésének. A rendezvényt 
Maria Mrač no va, volt magasugró olimpikon 
vezetésével egy 13 fős szlovák delegáció is 
megtisztelte. A MOA Szombathely önkor-
mányzatával és a Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesülettel közösen szer-
vezte a tanácskozást, melyen olimpiai bajnok 
és érmes sportolók is megjelentek. Így körünk-
ben üdvözölhettük a kétszeres olimpiai bajnok 
tőrvívó, dr. Ságiné Rejtő Ildikót, a Nem-
zet Sportolóját, bajnoktársnőit: Sákovicsné 
Dömölky Lídiát és dr. Tóthné Juhász Kata-
lint, az öttusa olimpiai bajnok Fábián Lászlót, 
az ezüstérmes Farkas Ágnes kézilabdázót és 
Bóbis Ildikó tőrvívót, valamint a kenus bronz-
érmes Mohácsi Ferencet.

Az Olimpiai Himnusz után a résztvevők 
egyperces néma felállással adóztak az április 
18-án elhunyt Szarka Zoltán olimpiai baj-
nok emléke előtt, majd dr. Puskás Tivadar 
polgármester mondott köszöntőt. A megye-
székhely első embere, a MOB tagja kiemel-
te, hogy Szombathelyen nagyon fontos az 

olimpiai eszme, itt megbecsülik a sportolókat. 
Mindenki fi gyelmébe ajánlotta Szent Márton 
szülővárosának nevezetességeit. Ezután dr. 
Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára 
díszoklevelet adott át dr. Puskás Tivadarnak, 
majd megnyitotta a tanácskozást.

Fábián László, a MOB sportigazgatója, a 
riói olimpiai csapat vezetője nyitó előadásában 
kimerítő tájékoztatást adott a magyar csapat 
olimpiára való felkészüléséről. Ezt követően 
Németh Nyiba Sándor költő, birkózó olimpi-
kon saját versét szavalta el. Dr. Szabó Lajos, a 
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója, 
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Sikeres olimpiai vándorgyűlés Rio jegyében
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a MOA Tanács tagja „A modern olimpizmus 
előzményei Magyarországon” előadásában rá-
mutatott, hogy Magyarországon az első olim-
piai témájú utalások már 1489-ben fellelhető-
ek. Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke, a 
MOB és MOA Tanács tagja ismertette a 2016-
ban húsz éves fennállását ünneplő Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 
szerteágazó tevékenységét. Az előadások sorát 

dr. Hollerné Mecséri Annamária történész 
„Vas megyei kötődésű női olimpikonok” című 
prezentációja zárta. Gál László, egyesületünk 
alelnökének két vasi kötődésű olimpikonnal, 
Farkas Ágnessel és Németh Nyiba Sándor-
ral folytatott beszélgetésével ért véget az első 
nap programja.

A vándorgyűlésen kitüntetések is gazdá-
ra találtak. A MOA tiszteleti érmét kapta dr. 
Puskás Tivadar, dr. Hollerné Mecséri An-
namária, dr. Printz János és Gál László, 
míg a MOA tiszteleti jelvényét Bartos Ró-
bert és Benyák András vehették át. Fericsán 
Kálmán az Újpesti Önkormányzat nevében 
bejelentette, hogy a következő vándorgyűlés-
nek Újpest ad otthont.

Másnap szombathelyi olimpikonokra em-
lékeztek a vándorgyűlés résztvevői. Először 
dr. Földes Éva, az 1948-as olimpia művészeti 
versenyének bronzérmese, majd dr. Rajczy 
Imre, kardvívó olimpiai bajnok, végül a két-
szeres olimpiai bronzérmes műkorcsolyázó 
Nagy testvérpár szülőházánál helyezték el a 
megemlékezés koszorúját. A két napos prog-
ram a három éve felújított Iseum, Pannonia 
legfontosabb római kori vallási emlékének 
megtekintésével fejeződött be.



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

Tisztelt Tagtársak! A 2016. évben érvényes tagdíjak a következők:
Negyedéves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 900 Ft • aktív dolgozó 1250 Ft
Féléves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 1800 Ft • aktív dolgozó 2500 Ft
Éves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 3600 Ft • aktív dolgozó 5000 Ft
A befi zetés lehetséges a mellékelt csekken vagy rendezvényeinken.

Új sorozatot indítottunk útjára 
április elején. Az Olimpiai klu-
bok nevet viselő program egy-
egy olimpiai bajnoko(ka)t adó 
sportegyesület bemutatását hiva-
tott szolgálni. Elsőként – ki más, 
mint Halmay Zoltán klubja – a 
Magyar Testgyakorlók Köre 
mutatkozott be.

Az 1888-ban alapított MTK el-
nökét, a MOB alelnökét, a SOSZ 
elnökét, Deutsch Tamást elkísérte klubunkba 
Sákovicsné Dömölky Lídia Tokió olimpiai 
bajnok tőrvívónője és a klub egykori első osz-
tályú labdarúgója, Cservenkai Donát is.

Az esten az MTK megalapítása óta eltelt 
több, mint százhúsz év rövid felidézése mellett 
főként a jelen és a jövő terveiről, céljairól be-
szélt Deutsch Tamás. Lelkesen és hozzáértő-
en vázolta fel, miként kívánja a patinás klubot 
építeni. Beszélt arról is, hogy az új Hideg kúti-

Olimpiai klubok: bemutatkozott az MTK
stadionban megfelelő marke-
tinggel, s persze jó focival népes 
szurkolótábort szeretnének meg-
nyerni maguknak. Budapest és az 
ország egyik legnagyobb klubja 
nagyratörő tervekkel rendelke-
zik, s nagyon fi gyelnek rá, hogy 
az MTK-család valóban család 
maradjon. Sákovicsné Dömölky 
 Lídia is felidézte kedves emléke-
it, kiemelve, hogy milyen szere-

tettel fogadták annak idején. Cservenkai Do-
nát a nemrég elhunyt kiváló edzőről, Verebes 
Józsefről is megosztotta emlékeit.

Vendégeink még számos izgalmas kérdést 
kaptak, amelyekre derekasan válaszoltak. Az 
elnök úr szimpatikus lendülete, világos straté-
giája, és munkatársai hozzáértése, elszántsága 
egy jövőben is sikeres sportklub képét vetíti 
előre. Ennek pedig az egész magyar sporttár-
sadalom hasznát láthatja és örülhet!


