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Tizenötödik születésnapi ünnepségünkre
zsúfolásig megtelt a Malom Sörözőben lé-
vő klubhelyiségünk. Egyesületi tagjaink
együtt ünnepeltek támogatóinkkal, szimpa-
tizánsainkkal, akik szép számban képvisel-
tették magukat. Horváth Annamária a kö-
zelgő karácsonyt megigéző gitárjátékát kö-
vetően Horváth Vilmos, egyesületünk el-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd
felidézte 1996. december 16-át, amikor 33

alapító taggal megalakult a Halmay Zol-

tán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület.

Célkitűzésünk volt, hogy az alapítás évében
100 éves olimpiai mozgalom hagyománya-
it ápoljuk, népszerűsítsük és a couberteni
eszmét széles körben terjesszük. A névfel-
vétellel a magyar sport hőskora kiemelkedő
allround sportemberének kívántunk méltó
emléket állítani.

Az elmúlt másfél évtizedben taglétszá-
munkat megdupláztuk, közel 200 változa-
tos programot tartottunk, melyek között

Tizenöt éve az olimpizmus szolgálatában
volt élménybeszámoló, kiállítás, vetélkedő,
emléktábla avatás, szakmai kirándulás és
könyvkiadás. A sok program összehozta
tagságunkat, ma már igazi baráti társaság-
ként működünk. 

Az ünnepség kezdetén megemlékeztünk
elhunyt tagtársainkról, Kárándy Józsefről,

Füzessy Józsefről, Németh Pálról, Dom-

bóvári Sándorról, Polgár Béláról és
Szarka Károlyról, majd a filmkockák se-
gítségével felidéztük az elmúlt 15 év leg-
emlékezetesebb pillanatait. A nyitórendez-
vényt, ahol körünkben üdvözölhettük a vi-
lág akkori legidősebb olimpiai bajnokát, a
szlovén Leon Stukeljt. Őt követték a Vasi
csillagok, azaz Hegedűs Csaba, Novák

Dezső, Szarka Zoltán és Tatai Tibor, és a
sor egész napjainkig folytatódott. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy a név-
adó Halmay Zoltán szülőföldjéről, az egy-
kori Magasfaluból – ma Vysoká pri Morave
– Dušan Dvoran polgármester is eljött és
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XV. Halmay Bál a Tóvendéglőben
Most már hagyományosan a szombathe-

lyi Tóvendéglőben rendezzük meg farsan-
gi bálunkat, melyre szeretettel várjuk egye-
sületi tagjainkat, barátaikat, ismerőseiket,
mindazokat, akik kulturált körülmények
között, jó hangulatban szeretnének kikap-
csolódni. A jó hangulathoz a zenét ezúttal is

a Tequila együttes szolgáltatja. Színes és
színvonalas műsorral, finom vacsorával és
rengeteg tombolatárggyal, külföldi út fő-

díjjal várjuk vendégeinket. Szívesen fogad-
juk a résztvevők tombola felajánlásait is.

Részletes információk a mellékelt anyag-
ban olvashatók.

egy szép emlékplakettel köszöntötte egyesü-
letünket. Örömünkre a városi és megyei ve-
zetés is kifejezte megbecsülését irányunkba,
erről tanúskodott Kovács Ferencnek, a me-
gyei közgyűlés elnökének elismerő oklevele,
illetve Szombathely önkormányzatának gra-
tulációja, melyet Lazáry Viktor alpolgár-
mester tolmácsolt.

Olimpiai baráti körünk elnöksége díszes
oklevéllel köszönte meg támogatóinknak és
a jelenleg is aktív 14 alapító tagnak a mun-
káját. Érdemes felsorolni a legkitartóbbak
névsorát: Benyák Albert, Benyák András,

Bognár István, Gál László, Gécsek Tibor,

Horváth Vilmos, Jenkei Ede, Németh

Zsolt, Pongrácz Tamás, Rehus-Uzor

György, Rozmán Tímea, Szakasics Zol-

tán, Szakály Ferenc és Szarka Zoltán.

Az ünnepség pezsgős koccintással zá-
rult, miután egy szerény fogadás erejéig
vendégül láttuk az ünnepségünket megtisz-
telő tagtársainkat és támogatóinkat.
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November 11-én hármas programmal vár-
tuk tagtársainkat és a sportbarátokat. Először
a 100 éve született Rajczy-Rasztovich Imre

szülőházánál koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartottunk. A berlini olimpián
kardcsapatban bajnok vívóra Dr. Puskás Ti-

vadar, Szombathely Megyei Jogú város pol-
gármestere, a Magyar Olimpiai Bizottság tag-
ja emlékezett. Az eseményen jelen volt La-

záry Viktor sportért felelős alpolgármester is.

Ezt követően a Malom utcai klubhelysé-
günkben Dr. Hencsei Pál tagtársunk mutatta
be a Halmay-könyvek sorozatában megjelent
legújabb kötetét. Az „Olimpiai kuriózumok”
című könyv kiváló, professzionális munka,
méltán tart igényt az olimpiabarátok széles ér-
deklődésére. A kiadvány nyomdai előkészítését
Kerényi János, míg a nyomdai munkákat Pin-

tér László (Vasprint Kft.) tagtársaink végezték.
A könyv kedvezményes áron megrendelhető il-

Hármas program novemberi klubnapunkon
letve megvásárolható a halmay@halmay.hu és
a phencsei@gmail.com e-mail címeken.

Az est végén az olimpiai játékok bölcsőjé-
nél, az ősi Olympiában járt két tagtársunk Me-

cséri Annamária és Holler Péter tartottak ve-
títettképes élménybeszámolót. Ahogyan mind-
ketten lelkesen mesélték életük eddigi egyik
legnagyobb élményét jelentették az ókori játé-
kok színhelyén eltöltött napok. Megismerked-
tek többek között a fél évszázados jubileumá-

hoz érkezett nemzetközi akadémia történetével
és a Coubertin báró tanításainak szellemében
megvalósult olimpiai nevelés fontosságával. A
résztvevők a hazájukban működő akadémiák,
olimpiai körök tevékenységéről is beszámol-
tak. Befejezésül Annamária és Péter köszöne-
tüket fejezték ki a Magyar Olimpiai Akadé-

miának és egyesületünk vezetőinek, hogy
közreműködésükkel részt vehettek ezen az em-
lékezetes szakmai úton.



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

Tudtunk sú-
lyos betegségé-
ről, de mindvé-
gig bíztunk fel-
épülésében. Az-
tán elszállt min-

den reményünk, mert lesújtó hírt kap-
tunk. 2011. december 20-án, este fél
11-kor Balogh József barátunk szíve
megszűnt dobogni, lelke megtért Te-
remtőjéhez. Néhány nappal korábban
töltötte be 60. életévét, születésnapjára
adták ki barátai a Reményringató című
kötetét, így kedveskedve a kórházban
fekvő költőnek. Együtt terveztük ünne-
pelni az ő 60. és egyesületünk 15. szü-
letésnapját. Mert személye összeforrt
baráti körünkkel. Kezdetben csak eljá-
rogatott közénk, majd tagtársunk lett és
hamarosan vezetőségünk tagja is. Tevé-

kenyen részt vett egyesületünk mun-

kájában, a sport nagyon is érdekelte,
szerette és értette is a sportot, ezt tükrö-
zik ránk maradt sport témájú versei. Ha
nem tudott jönni valami halaszthatatlan
ok miatt, már éreztük hiányát, akárcsak
az elmúlt fél évben. Egyenes tekintete,
életvidám, önbizalmat sugárzó szemé-
lyisége hiányozni fog klubéletünkből.
Emlékét szívünkben tovább őrizzük.

Isten veled, nyugodj békében, Jóska!

A Fáklya következő (külön)számában
Balogh Józsefre emlékezünk.

Elhunyt Balogh József költő-tanár,
elnökségünk tagja


