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December 16-
án, csütörtökön
este 6 órakor a
Palace Caféban
Kulcsár Győző
négyszeres olim-

piai, háromszoros világbajnok vívó,
mesteredző lesz a vendégünk. A Nem-
zet Sportolója a ’60-as és ’70-es évek
kiemelkedő párbajtőrvívó klasszisa
páratlanul eredményes sportpályafu-
tásáról tart élménybeszámolót. Kul-
csár Győző 1957-től az Újpesti Dó-
zsa, 1958-tól a MEAFC, 1960-tól a Va-
sas, 1961-től az OSC vívója volt. Tőr- és
párbajtőrvívásban egyaránt verseny-
zett, 1962-től 1979-ig szerepelt mind-
két fegyvernem magyar válogatottjá-

ban. A magyar
csapattal 1964-
től három egy-
mást követő al-
k a l o m m a l
nyert olimpiai
bajnoki címet és 1968-ban az egyé-
ni versenyt is megnyerte, így máig
ő minden idők egyik legeredménye-
sebb párbajtőrözője. A vívó vb-ken ki-
lenc érmet nyert. Az aktív sportolást
1980-ban fejezte be, utána edzőként
ért el óriási sikereket. Leghíresebb ta-
nítványai: az olasz Randazzo és Uga il-
letve Nagy Tímea és Boczkó Gábor.
Idei utolsó rendezvényünkre minden
tagtársat és érdeklődőt szeretettel vá-
runk.

Halmay Karácsony
December 13-án a Szigligeti Vendéglő-

ben (Szombathely, Szigligeti u.) máso-
dik ízben rendezzük meg a Halmay
Karácsonyt. Az este 6 órakor kezdő-
dő rendezvényt családi eseménynek
szánjuk, tehát mindenki bátran hozhat-
ja magával feleségét, barátnőjét, barát-
ját, gyermekeit. Felkérésemre Deve-
csery László költő és a Tarisznyások
együttes igyekszik jómagammal

együtt egy
kis karácso-
nyi hangu-
latot vará-
zsolni. A
sok, szép idei programunk méltó zárá-
sa lehet a „halmaysok” karácsonya.
Gyertek el minél többen, biztosan jól
fogjuk érezni magunkat! 

Balogh József költő, elnökségi tag

Vendégünk lesz
a Nemzet Sportolója
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Dobre Norbert szenzációs csúccsal győzött
A budapesti úszó Európa-bajnokság
árnyékában tizenegyedik alkalommal
rendezte meg olimpiai hagyományőr-
ző egyesületünk augusztus 14-én ama-
tőr úszóversenyét, a Halmay Kupát.
A hagyományoknak megfelelően Bük-
fürdőn, 50 yard távon került a rendez-
vény lebonyolításra. Izgalmakban, re-
kordokban most sem volt hiány, jól
szórakozott versenyző, szervező és né-
ző egyaránt. Először indult a kupa tör-
ténetében tengerentúlról érkezett
úszó, a kaliforniai Jessica és Chris

Johnston személyében.
A 14 év alatti indulóknak ezúttal is

külön döntőket rendeztünk. A tavalyi
győztes sajtoskáli Pustajic Ruben is-
mét diadalmaskodott, megelőzve a
szombathelyi Gál Tamást. A leány ka-
tegóriában a szombathelyi Hegyi Jú-
lia győzött a szintén szombathelyi Gál
Alexandra és Imre Enikő előtt.

A felnőttek döntőiben óriási csaták-
ban dőltek el a helyezések. A nőknél
a tavalyi győztes Hegyi Zsanett ismé-
telt, megelőzve az 50 yardos specialis-
ta Kupi Juliannát és a mosonmagyaró-
vári Printz-Markó Erzsébetet.

A férfiak
versenyében
Dobre Nor-
bert tizedik el-
sőségét is be-
gyűjtötte, a
d ö n t ő b e n
szenzációs Hal-
m a y - c s ú c s o t
úszva. Az új re-
kord: 23:08 mp.
(A régit is ő tar-
totta 23:35 mp-es idővel, melyet még
2003-ban úszott.) Példátlan sikerszé-

ria az övé, Keszti Mihály és Kupi Be-
nedek ezúttal is szorongatták, de le-
győzni most sem tudták a Halmay Ku-
pák történetének legnagyobb egyéni-
ségét.

A verseny fővédnöke Horváth La-
jos, Bük város polgármestere volt, aki
bemutatta városát és a méltán világhí-
rű fürdőt. E különlegességnek számító
viadalt megtekintette Printz János, a
Magyar Olimpiai Akadémia tanácsá-
nak tagja is. A remek hangulatú ver-
seny az ünnepélyes díjátadással és az
olimpiai himnusz meghallgatásával fe-
jeződött be.

Mecséri Annamária a hölgyeknél,
míg Mittli Ödön a férfiak kategóriájá-
ban vettek részt „halmays” indulóként
az úszóversenyen.

A XI. Halmay kupa végeredmé-
nye:

Férfiak:
1. Dobre Norbert (Szhely) 23:08 mp
2. Keszti Mihály (Szhely) 24:02 mp
3. Kupi Benedek (Szhely) 24:70 mp

Nők:
1. Hegyi Zsanett (Szhely) 27:66 mp
2. Kupi Julianna (Szhely) 28:86 mp
3. Printz-Markó Erzsébet 30:17 mp

(Mosonmagyaróvár)
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A II. Németh Pál Memorial kalapács-
vető emlékversenyen induló lengyel
olimpiai bajnok, Szymon Ziólkows-
kival találkozhattak egyesületünk tag-
jai, köszönhetően Németh Zsolt vá-
rosi sportigazgatónak.

A rendkívül szimpatikus és szerény
poznani dobó teljes pályafutását fel-
idézte Horváth Vilmos elnökünk kér-
dései nyomán. Szymon
sportcsaládból származik,
hiszen édesapja is kala-
pácsvető volt. Tehetségét
korán visszaigazolta, hogy
élete első világversenyén
1994-ben, a lisszaboni ju-
nior világbajnokságon di-
adalmaskodott. Az „Ara-
nyolimpián”, Atlantában

első ötkarikás versenyén
húsz évesen a döntőbe ke-
rült. Második olimpiáján,
Sydneyben pedig nagy
meglepetésre – többek
közt a nagy esélyes Gé-
csek Tibort is megelőzve
– olimpiai bajnoki címet nyert. A ver-
senyt felidézve elmondta, hogy az esős
viadalon csúszott a dobókör és ő is ha-
talmasat esett egyik dobásánál. de fel-
állt, és sikerült nyernie. Otthon, Poz-
nanban rengetegen ünnepelték. A kö-
vetkező évben folytatódott a diadalút:

Edmontonban világbajnok lett.
2004-ben egy rosszul sikerült athéni
olimpia következett, majd 2005-ben
egy EB bronzéremmel folytatódott a
gazdag pályafutás. Pekingben, élete 4.
olimpiáján Szymon a 7. helyet szerezte
meg, majd a következő évben egy vb-
ezüsttel teljessé tette világbajnoki
éremgyűjteményét.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy
hobbija a golf, amit az estre készült ve-
tített képes prezentáció is alátámasz-
tott. Ziólkowski úgy tervezi, hogy
Londonban mindenképpen, de ha
egészsége engedi, akkor Rio de Jane-
iróban is dobókörbe áll.

Egy nagy bajnok Poznanból

Kérjük tagtársainkat, hogy akinek még tagdíjhátraléka van, az a mellékelt
csekken vagy rendezvényeinken nyugta ellenében tegyen eleget önként
vállalt kötelezettségének.
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli 750 Ft, aktív dolgozó 1050 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli 1500 Ft, aktív dolgozó 2100 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli 3000 Ft, aktív dolgozó 4200 Ft



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

Novemberi klubnapunkon Futball-
kaland Dél-Afrikában címmel Gál
László, egyesületünk alelnöke tartott
filmvetítéssel egybekötött úti- és él-

ménybeszámolót. A dél-afrikai labda-
rúgó világbajnokság utolsó két heté-
ben rendezték meg Hessequa tarto-
mányban a Nemzetek Kupáját, ahol a

Kű Lajos, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke által ösz-
szeállított Hungarians né-
ven induló 14 éves fiúkból
álló összmagyar válogatott
aranyérmet szerzett. Az
együttes technikai vezetője
Gál László volt, aki az est
folyamán többek között a
csodálatos panorámájú
Fokvárosról, a Jóremény-
ség fokról és felejthetetlen
élményeiről beszélt hallga-
tóságának.

Megjelent Montevideótól Johannesburgig,
Érdekességek a futball vb-k világából címmel
egyesületünk alelnökének, Gál Lászlónak új
könyve. A szombathelyi Gól Vendéglőben a kötet
támogatói, a sajtó képviselői, olimpiai egyesüle-
tünk tagjai és nem utolsósorban a kiadványban is
megszólaló vasi labdarúgók jelenlétében a szer-
ző, Gál László mutatta be új alkotását. A meghí-
vott vendégeket Horváth Vilmos egyesületi el-
nök köszöntötte, aki a könyv hátsó borítóján is
méltatja a szerző munkáját. Bevezetőjében el-
mondta, hogy e kötet már az ötödik a Halmay

Könyvek sorozatban. Ezt követően Halmosi Zoltán, Kereki Zoltán, Nagy Jó-
zsef, Illés Béla és Szarka Zoltán labdarúgók meséltek vb és olimpiai élmé-
nyeikről. A könyvbemutatón Balassa Péter, szintén egykori Haladás labdarúgó,
jelenlegi városi képviselő és sportbizottsági tag is jelen volt.

Futballkaland Dél-Afrikában

Könyvbemutató
a Gól Vendéglőben


