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2012. június 
1-jén, pénteken este 
fél 7-től a szombat-l
helyi Palace Cafében 
(Semmelweis u. 2.) 
olimpiai baráti körünk 
vendége lesz Farkas 
Ágnes, a közelmúlt 
világklasszis kézilab-
dázója, a Mocsai-féle 
aranycsapat meghatá-

rozó játékosa. A Kőszegen letelepedni szándé-
kozó egykori válogatott dicsőséglistája lenyű-
göző: olimpiai és világbajnoki ezüstérmek, 
Európa-bajnoki aranyérem, magyar, horvát 
és német bajnoki és kupagyőzelmek, EB gólki-
rályságok és világválogatottság mellett kétszer 

választották meg az „év kézilabdázónőjének” 
hazánkban. 2002-ben a World Handball szak-l
lap év játékosa szavazásán második lett. Tagja 
volt többek között a Ferencváros 100%-os 
teljesítménnyel 
bajnokságot nyert 
csapatának, vala-
mint a BL-döntőbe 
jutott gárdának. 
Pályafutását a dán 
Aalborgban fejez-
te be.

S z e r e t e t t e l
várunk minden 
sportbarátot az ér-
dekesnek ígérkező 
beszélgetésre!

A Reményik Sándor Evangélikus Álta-
lános Iskola könyvtára április 11-e, a költé-
szet napja óta Balogh József nevét viseli. Az f
intézményben öt évig – az iskola 
megalakulása óta – tanított a köl-
tő. A névadón Szovák Csaba be-
jelentette, hogy egy alapítványt 
készülnek létrehozni az elhunyt 
költő-tanár tiszteletére, Balogh 
József Zoltán fi a pedig egy online 
múzeum létrehozásán dolgozik. 
Május 25-én a sárvári Petőfi  Úti 
Óvodában szoboravatóra gyü-
lekeztek az óvoda kicsinyei, az 
óvónők és a költő-tanár tisztelői. 
Pintér László fafaragó művész 

Balogh József mellszobrát adományozta az 
óvodának, ahol 2006 óta rendszeresen meg-
fordult a költő különböző rendezvényeken.
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Még február 18-án rendezték meg a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia által szervezett 
Irány London 2012 szellemi vetélkedő terü-
leti döntőit. A Szombathelyen megrendezett 
versenynek az NYME Savaria Egyetemi 
Központ adott otthont. A versenyzők, a játék-

vezető Szlatényi György és a szakértő zsűri 
– Szarka Zoltán, dr. Gál László, dr. Polgár 
Tibor és dr.Koltai Miklós – egyáltalán nem 
voltak könnyű helyzetben, mindenkit alapo-
san próbára tettek a komoly lexikális tudást 
igénylő feladatok. A játékosoknak minden 
tudásukat latba kellett vetniük, hogy megáll-
ják a helyüket a tízfordulós verseny során. Az 
ókori olümpiai játékok, az újkori nyári és téli 
olimpiák, a nemzetközi és magyar olimpiai 
mozgalom története, valamint az idei londoni 
olimpia helyszínei képezték a témaköröket. A 
területi döntőt olimpiai hagyományőrző egye-
sületünk elnöke, Horváth Vilmos magabizto-
san, kiemelkedve a mezőnyből, rajt-cél győ-
zelemmel nyerte meg. A dobogóra még két 
fi atal, nagy jövő előtt álló versenyző állhatott 
fel, Mecséri Annamária és Holler Péter.  A 
legendás atlantai aranycsapat két tagja végzett 
a negyedik és ötödik helyen, Gál László és 
Szakasics Zoltán. A többi helyezett verseny-
zőt – Pongrácz Tamást, Mecsériné Doktor 
Rozáliát és Mecséri Csabát – is dicséret il-
leti, tisztességgel megküzdöttek a rendkívül 
nehéz kérdésekkel. Külön ki kell még emelni, 

hogy az összes versenyző a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület tagja.

Az Irány London 2012 olimpiai vetélke-
dő szombathelyi területi döntőjének vég-
eredménye:

1. Horváth Vilmos 155 pont
2. Mecséri Annamária 136 pont
3. Holler Péter  122 pont
4. Gál László  113 pont
5. Szakasics Zoltán, 6. Pongrácz Tamás, 7. 

Mecsériné Doktor Rozália, 8. Mecséri Csaba
A vetélkedő egyik elődöntőjének április 

végén Veszprém adott otthont. Tíz fordulóban 

kellett olimpiai tudásukat megmutatni az in-
dulóknak. Nagy területet kaptak a kérdéseknél 
a fényképek és videók. A befejező 10. forduló-
ra már kialakult az a sorrend, amelynek alap-
ján Schmidt Zsolt, Kis János és Szenyéri Zol-
tán dr. jutott a döntőbe. A „halmaysok” közül 

Mecséri Anna-
mária a negyedik, 
dr. Hencsei Pál
az ötödik, Hor-
váth Vilmos a 
nyolcadik, Holler 
Péter a tizedik, 
míg Gál László a 
tizenegyedik he-
lyen végzett.

Irány London 2012 – területi döntő és elődöntő

Mecséri Annamária közel 
állt a döntőbe jutáshoz
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Jubileumi sporttörténeti konferencia 
Pölöskefőn

Az egyetlen zalai születésű olimpiai bajnok, 
Dr. Mező Ferenc tiszteletére szülőfalujában, 
Pölöskefőn évről-évre a helyi önkormányzat, 
valamint az Európai Sport Hagyományőrző 
Egyesület sporttörténeti konferenciát szervez. 
A Közép-európai Sportakadémia kereté-
ben az idei volt a jubileumi, 25. konferencia. 

A szülői ház megkoszorúzása után Dominkó 
Ottó polgármester köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd a következő előadások hangzottak 
el: Kanizsai olimpikonok (Ea: Kis János az 
Európai Sport Hagyományőrző 
Egyesület elnöke – Nagykani-
zsa) Folytatódnak-e londoni 
sikereink a 2012-es olimpián? 
(Ea: Dr. Hencsei Pál a Csanádi 
Árpád Baráti Kör elnöke – Buda-
pest) Vasparipázás kezdetei a 
délvidéken (Ea: Táborosi Lász-
ló sporttörténész – Zenta) Nők 
– kis szépséghibával (Ea: Hor-
váth Vilmos a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egye-
sület elnöke – Szombathely)

A konferencia zárásaként 
Kű Lajos olimpiai ezüstérmes 

labdarúgóval, az Aranycsapat Alapítvány el-
nökével Gál László, egyesületünk alelnöke 
beszélgetett. Negyven éve, hogy válogatot-
tunk utolsó nagy sikerét érte el a müncheni 
olimpián. Kű Lajos vezéregyénisége volt 
csapatunknak, hisz két fejesgóljával – melyet 
a jelenlévők is megcsodálhattak a fi lmkockák 

segítségével – a döntőbe repítet-
te az Illovszky Rudolf ésf Lakat 
Károly által irányított nemzeti 
együttest. Az est során Kű Lajos
felelevenítette pályafutásának 
legemlékezetesebb pillanatait, 
köztük az 1978-as BEK-döntőt, 
melyet az FC Bruges színeiben 
játszott. A beszélgetés második 
felében jelenlegi tevékenységét 
mutatta be, mely elsősorban a 
Kárpát-medencei Összmagyar 
Nemzeti Diákbajnokság szer-
vezését jelenti. Az Aranycsapat 
Alapítvány munkáját 2011-ben 
Prima Díjjal ismerték el, az 

idén az alapítvány hazahozza az utolsó idegen 
földben nyugvó Aranycsapat játékost, a feje-
seiről és ollózásairól híres Kocsis Sándort.



Nyolcvanöt éves
korában elhunyt 
Csőke József Ba-f
lázs Béla-díjas fi lm-
rendező, a magyar 
sportfilmkészítés
kiemelkedő alak-
ja, a hazai olimpi-
ai mozgalom jeles
képviselője. Hat 
olimpia – Helsinki-
től Montrealig – magyar vonatkozású felejt-
hetetlen sikereit örökítette meg, 29 sportágról 
forgatott fi lmhíradót vagy fi lmet. A szegedi 

belvárosi moziban az egyik termet róla nevez-
ték el. Csőke József volt a legendás londoni 
6:3, „Az évszázad mérkőzésének” egyik 
operatőre.

A rendkívül szimpatikus, egykori szegedi 
tanító 2003 novemberében meghívásunknak 
eleget téve, „Mesélő fi lmkockák” címmel 
érdekes előadást tartott fi lmes életéről. Azóta 
is többször önzetlenül kisegített bennünket, 
ha képanyagot kerestünk valamelyik rendez-
vényünkhöz. A sport iránt elkötelezett, lebilin-
cselően előadó, barátian közvetlen alakját jó 
szívvel megőrizzük emlékünkben.

Nyugodj békében, Józsi bácsi!

Elhunyt Makkos Vilmos,
a magyar lovassport legendás alakja

Életének 89. évé-
ben csendesen el-
hunyt Makkos Vil-
mos, military lovas,
majd lovasedző,
a Szombathelyi
Lovasiskola meg-
teremtője. Felesé-
gével, Kati nénivel
áprilisban lettek 
volna 62 éves háza-

sok. Nyugdíjazása után is tanácsaival segítette 
a magyar lovassportot, Nagycenken, Söptén és 
Toronyban is fel-felbukkant jellegzetes alakja. 
Ha tehette, minden idejét a lovak társasá-
gában töltötte. Tekintélyt parancsoló meg-
jelenése igazi lovasemberi tartást sugárzott. 
Számtalan tanítványát nevelte lószeretetre, 
a ló és az ember iránti tiszteletre. Életműve 
követendő példa lehet a ma lovas nemzedé-
kének.

Isten veled! Nyugodj békében, Vili Bácsi!

Meghalt Csőke József,
Balázs Béla-díjas fi lmrendező

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! Tagdíjaink 2012-ben megváltoztak. Az új tagdíjak:
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: csekken vagy rendezvényeinken.


