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Különleges vendége lesz olimpiai ba-
ráti körünknek 2017. május 26-án 18 
órakor a Malom Söröző Olimpia 
termében. Az 1964-es tokiói olimpián 
aranyérmes labdarúgó válogatottunk 
csapatkapitánya, a későbbi sikeres 
FIFA-bíró, Palotai Károly látogat 
el Szombathelyre. Vendégünk igazi 
unikum a világ legjobb játékvezetői 
között, senkinek sincs olyan gazdag 
játékos pályafutása mint neki. Egyik 
kollégája sem volt olimpiai bajnok, 
nem nyert hazájában bajnoki címet és nem sze-
repelt a BEK elődöntőjében. A Békéscsabai 
Előre, majd a Győri Vasas ETO labdarúgója 
1956-ban válogatott kapus bátyjával, Palotai 
Jánossal külföldre távozott. A nyugat-német 
Freiburg csapatában játszott és a Siemens 
cégnél dolgozott. 1958-ban tért haza. 1959-től 
szerepelhetett újra a győri együttesben, ahol 
1967-ig volt a csapat tagja. Játékvezetőként 

Májusi klubnapunkon elindítottuk új soroza-
tunkat, a Halmay fi lmklubot. Az ötlet lénye-
ge, hogy 20 év eltolódással a fi lmkockák segít-
ségével felidézzük korábbi rendezvényeinket. 
Akik személyesen is már jelen voltak, azok jót 
nosztalgiázhatnak, akik még nem voltak tagjai 
egyesületünknek, azok két évtized késéssel át-
élhetik az akkori rendezvények hangulatát. A 
nyitórendezvényen levetítettük az aranyolim-
pia évében lebonyolított Irány Atlanta elne-

három vi-
lágbajnok-
ságon (1974, 
1978, 1982) vett részt, ő bíráskodott az 1976-
os és az 1981-es BEK-döntőben is. Az UEFA 
2016-ban budapesti kongresszusán életműdíj-
jal ismerte el pályafutását.
Az érdekesnek ígérkező estre minden 
sportbarátot szeretettel várunk.

vezésű olimpiatörténeti vetélkedő döntőjét, 
a Vas Megye–Békés megye párharcot. Mint 
közismert, alapító tagjaink abból a háromfős 
szellemi olimpiai csapatból és a köréjük cso-
portosult egykori vetélytársakból kerültek ki, 
akik megnyerték a MOB, a MOA és a Magyar 
Televízió által szervezett olimpiatörténeti ve-
télkedőt. A Gál László – Horváth Vilmos – 
Szakasics Zoltán trió győzelméért akkoriban 
az egész megye szorított.



1992. április 10-én, 25 évvel 
ezelőtt veszítette életét au-
tóbalesetben Kajdi János, 
olimpiai ezüstérmes, kétsze-
res Európa-bajnok ökölvívó. 
Ebből az alkalomból, az egy-
kori kiváló sportoló tisztele-
tére, szombathelyi szülőháza 
helyén Olimpiai Egyesületünk 
emléktáblát állított. Az ese-
ményen dr. Puskás Tivadar 
Szombathely MJV polgár-

mestere mondott avatóbeszédet, aki büszkén 
köszönte meg egyesületünknek, hogy im-
már újabb emléktábla hirdeti a szombathelyi 
sportolók dicsőségét. Az avatáson megjelent 
Kajdi János Judit lánya és unokái, Melinda 
és László testvére, rokonok, Gedó György 
olimpia bajnok és Botos András olimpiai 
bronzérmes ökölvívó, valamint a sportág helyi 
képviselői, a Haladás VSE ökölvívó szakosz-
tályának tagjai Szalai Sándor vezetésével és 
sok-sok sportbarát. Horváth Vilmos, egyesü-
letünk elnöke méltatta az egykori szombathe-
lyi olimpiai ezüstérmes sportoló pályafutását, 
majd felkérte a jelenlevő családtagokat és pro-
minens személyeket, hogy leplezzék le az em-
léktáblát, Jenei Ferenc nagyszerű alkotását.
Az emléktábla avatását követően klubhelyisé-
günkben Gedó György, a müncheni olimpia 
bajnoka tartott élménybeszámolót. Nem csak 

saját kalandos pályafutását idézte fel, hanem 
beszélt barátjáról, Kajdi Jánosról is, akivel 
annak ellenére nagyon jóban voltak, hogy ő a 
Vasas, míg János a Honvéd versenyzője volt.
Gedó György négy ötkarikás játékon öreg-
bítette a magyar ökölvívás jó hírét. Sikereit 
nagyban köszönheti Adler Zsigmondnak, 
akivel a ringen kívül is példás emberi kap-

csolatba került. Természetesen a háromszoros 
olimpiai bajnok Papp Lászlóról is beszélt, 
valamint a hatvanas és hetvenes évek nagy-
szerű öklöző társairól, így például a jelenlévő 
Botos Andrásról, aztán Badariról, Orbán-
ról és a többiekről. 1994-ben edzésbalesetet 
szenvedett, de óriási akaraterővel meg gyó-
gyult. Élete nagy eredményének tartja, hogy 
aktív közreműködésével sikerült kiharcolni a 
járadékot nemcsak az olimpiai bajnokoknak, 
hanem a dobogós helyezetteknek is.
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Kajdi János emléktábla avatása Gedó Györggyel



A Csanádi Árpád Olim-
piai Baráti Kör 2017. 
március 30-án ünnepelte 
ezüstjubileumát. A dísz-
közgyűlésen megjelen-
tek az olimpiai baráti kör 
bajnokai: Gedó György 
ökölvívó, Foltán László
kenus és Varga János 
birkózó aranyérmes. 
Ugyancsak ott volt az 
ezüstérmes vívó, Bóbis 
Ildikó és a birkózó Tóth 
István is. Megtisztelte 
az eseményt jelenlétével 
a névadó, Csanádi Árpád, egykori NOB-tag 
özvegye, Katalin asszony is.
Dr. Hencsei Pál, a baráti kör elnöke el-
mondta, hogy a zuglói Őrnagy utcai iskola 
egykori igazgatója, Schlegel Oszkár kez-
deményezésére vette fel 1989. május 25-én 
Csanádi Árpád nevét. 1991. december 19-

én pedig megalakították 
a Csanádi Árpád Olim-
piai Baráti Kört is. A 
civil egyesület minden 
hónap utolsó csütörtök-
jén tartja klubnapjait, 
melyekre elsősorban 
kevésbé ismert élspor-
tolókat hív meg élmény-
beszámolókra. Negyed-
évenként jelenik meg 
az Ötkarika című kiad-
ványuk, melyben meg-
örökítik az előző három 
hónap számukra fontos 

történéseit. A jubiláló baráti kört olimpiai 
egyesületünk is köszöntötte, Jenei Ferenc 
alkotását Horváth Vilmos elnökünk nyúj-
totta át dr. Hencsei Pálnak, a „CSANÁDI” 
elnökének.
A következő években is sikeres tevékenysé-
get kívánunk budapesti barátainknak!

Április 18-án, pontosan 
egy évvel ezelőtt hunyt el 
Szarka Zoltán, a Szom-
bathelyi Haladás olim-
pia bajnok labdarúgója, 
egyesületünk elnökségé-
nek tagja. A kiváló sport-
ember neve összeforrt a 
vasi zöld-fehér csapattal. 
Előbb játékosként, majd 
élete végéig kapusedző-
ként szolgálta szeretett 
klubját. Olyan tehetségek kerültek ki keze 
alól, mint például Király Gábor, Németh 
Gábor és Rózsa Dániel. Halálának egyéves 
évfordulóján mintegy százan gyűltek össze 
a herényi temetőben síremlékének avatá-

sára és felszentelésére. 
Dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely MJV város 
polgármestere, a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja 
idézte fel Szarka Zoltán 
emlékét, majd Molnár 
Szabolcs esperes fel-
szentelte az új síremlé-
ket. Az eseményen részt 
vettek a családtagok, a 
Haladás egykori labda-

rúgói, az olimpiai bajnok labdarúgó tiszte-
lői és szép számmal egyesületünk tagjai is. 
A síremlékavatás végén a jelenlévők a meg-
emlékezés mécseseit helyezték el  Szarka 
Zoltán sírján.
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25 éves a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

Felavatták Szarka Zoltán síremlékét



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

A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 
április 22-én és 23-án Tiszavasváriban 
tartotta meg 68. Országos Vándorgyűlését, 
szorosan együttműködve a helyi önkor-
mányzattal és a Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör Egyesülettel. Nagy öröm volt a 
helyiek számára, hogy egy ilyen rangos ese-
mény színhelyéül szolgálhattak. A Halmay 
Egyesület tizenegy fővel képviseltette ma-
gát az eseményen. Benyák András „kó-
dexíró” és Benyák Albert az emléklapok 
írásában jeleskedtek. Mellettük Horváth 
Vilmos, Gál László, Békefi  Miklós, Mittli 
Ödön, a Mecséri házaspár, Kerényi Já-
nos, Pintér László és Tóth Győző tagtár-
saink vettek rész a vándorgyűlésen.
A színvonalas programok közül kiemel-
kedett a városi sportmúzeum felavatása, 
ahol ünnepélyes keretek között dr. Fülöp 
Erik polgármester, Gedó György olimpiai 
bajnok ökölvívó és Császári Attila öttusá-
zó olimpikon vágták át a díszszalagot. Ezt 
követően került sor a Találkozások Házá-

ban dr. Szakály Sándor, a MOA alelnöké-
nek megnyitóbeszédére és dr. Fülöp Erik 
polgármester köszöntőjére. A Tiszavasvá-
ri Város Önkormányzatától Vasvári Pál 

emlékérmet vehetett át dr. Jakabházyné 
Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia 
tiszteletbeli főtitkára, Lehmann László fő-
titkár és Császári Attila.

Saját versét szavalta el Németh Nyiba Sán-
dor vasi birkózó olimpikon, Pignitzky Do-
rottya pedig előadást tartott a győri Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról. A résztvevők 
olyan mai, fi atal sportsztárokat is láthat-
tak, mint Szász Kitti freestyle futball vi-
lágbajnok és Bánhegyi Adrienn ugrókötél 
világbajnok. A helyi sportéletről a városi 
sportmúzeum megálmodója, az olimpiai 
baráti kör elnöke, Gazdag József tartott 
előadást. Az ünnepi vacsora megkezdése 
előtt Lehmann László, a MOA főtitkára 
megköszönte a tiszavasváriak kiemelkedő 
vendégszeretetét.
A program második napján a vándorgyű-
lés résztvevői Tiszadobra látogattak, ahol 
megtekintették a festői környezetben fekvő 
Andrássy-kastélyt, melynek lovagtermé-
ben szektorlabda bemutatót is tartottak. A 
kastélyparkban Mónus József világbajnok 
íjász élménybeszámolóval fűszerezett lé-
legzetelállító lövésekkel kápráztatta el a 
közönséget.

Sikeres olimpiai vándorgyűlés Tiszavasváriban


