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2014. augusztus 9-én, szombaton már tizenötö-
dik alkalommal rendezi meg Olimpiai Egyesüle-
tünk névadójára emlékezve a Halmay Kupát. Az 
amatőr úszóverseny távja ezúttal is 50 yard lesz 
(45,72 méter). A Bükfürdőn, 13.30 órakor kez-
dődő viadalon bárki elindulhat, aki kedvet érez a 

A Magyar Olimpiai Akadémia Szarvason ren-
dezte 63. vándorgyűlését. Babák Mihály polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy városa adhat otthont 
a rendezvénynek. A köszöntők után Fábián László, 
a MOB sportigazgatója osztotta meg Szocsi élmé-
nyeit a hallgatósággal. Ezt követően Siklós Erik, a 
MOB Marketing és Kommunikációs igazgatója be-
szélgetett Engi Klára és Tóth Attila jégtánc olim-
pikonokkal és Kónya Zsófi a rövidpályás gyorskor-
csolyázó olimpikonnal, akiktől sok érdekességet 
megtudhattunk. A vándorgyűlés második részében 
dr. Molitórisz Pál ny. városi főügyész beszélt az 
olimpiai bajnok kardvívó Tersztyánszky Ödön és 
Szarvas város kapcsolatáról. A vándorgyűlés MOA 
elismerések átadásával zárult. Másnap a résztve-
vők felkeresték és megkoszorúzták Tersztyánszky 

Ödön szülőházát. (Képünkön egyesületünk tagjai.) 
Ezután a várossal ismerkedett a mintegy százfős 
csapat. (pl. Szarvasi Vízi Színház és arborétum 
megtekintése, hajókirándulás a Holt-Körösön)

megmérettetéshez. A női és 
férfi  illetve leány és fi ú ka-
tegóriákban kiírt versenyre 
a helyszínen, a nagyme-
dencénél fél 12 órától lehet 
nevezni. Nevezési díj nincs, 
az összes résztvevő díszes 
oklevelet kap. Rossz idő 
esetén augusztus 10-én, va-

sárnap kerül a kupa megrendezésre. Minden indu-
lónak eredményes versenyzést kívánunk!

Az úszókupa fővédnöke Tatai Tibor, olimpiai 
bajnok kenus lesz, aki Pösén született és 1968-ban 
Mexikóvárosban nyert olimpiai bajnokságot. Tibor 
néhány nappal az úszókupa előtt tölti be 70. élet-
évét és természetesen ebből az alkalomból köszön-
teni is fogjuk.



Halmay Zoltán halálának évfordu-
lóján a Farkasréti temetőben lévő sírjá-
nál egyesületünk minden évben koszo-
rúzással emlékezik. Az idén a nyolcfős 
halmay-s csapattal együtt hajtott fejet 
névadónk szülőfalujának delegáció-
ja, a budapesti Csanádi Árpád Baráti 
Kör, az MTK sportegyesület, valamint 
a Brüll Alfréd Hagyományőrző Egye-
sület. Első ízben történt közös megem-
lékezés a magasfalusi önkormányzattal. A szép-
számú tisztelgő előtt – Halmay Zoltán sírjánál 
– Dušan Dvoran, Magasfalu polgármestere mél-
tatta az úszófenomén életútját, egyben kiemelte, 
hogy a bajnoknak köszönhető a kiváló, baráti 
magyar – szlovák sportkapcsolat. Őt követően 

Bódayné Blaha Judit, az MTK elnök-helyettese 
valamint Horváth Vilmos, olimpiai baráti körünk 
elnöke méltatták a bajnokot. A megemlékezés 
végén a résztvevők elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit az 58 évvel ezelőtt elhunyt kétszeres 
olimpiai úszóbajnok sírján.
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Főhajtás Halmay Zoltán előtt

Tóth II József köszöntése
Május 16-án ünnepelte 85. születésnapját Tóth 

II József, az Aranycsapat merseváti születésű játé-
kosa. Ebből az alkalomból a Magyarország-Anglia 
7:1-es mérkőzés 60. évfordulóján, azaz május 23-
án köszöntöttük az ünnepeltet, aki a mérkőzés ötö-
dik gólját szerezte. A sors azonban átírta az eredeti 
forgatókönyvet, m ert időközben a csepeli legenda 
kórházba került. Gál Lászlónak, a rendezvény fő-
szervezőjének vezetésével a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházban köszöntöttük fel a 85 éves egykori vá-
logatott labdarúgót. Halmosi Zoltán, a Haladás 
válogatott fedezete egy díszes diploma átadásával 
kívánt jó egészséget Józsi bácsinak, aki szerencsé-

re másnap hazakerült a kórházból. Hála Istennek 
jó kedélye nem hagyta cserben, köszöntése alatt is 
számtalan régi történetet mesélt.

A köszöntő eredeti helyszínén, Wichmann 
Tamás éttermében így csak az Anglia elleni mér-
kőzésre emlékeztünk, együtt a Nagy Béla Ha-
gyományőrző Egyesület tagjaival, de jelen volt 
Bódayné Blaha Judit elnökhelyettes asszony az 
MTK képviseletében és az egykori remek csepeli 
birkózó, Németh „Nyiba” Sándor is. Gál László 
köszöntötte az ünneplőket, akik a fi lmkockák se-
gítségével újra megnézhették a mérkőzés góljait. 
Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egye-
sület elnöke üdvözölte a szombathelyi kezdemé-
nyezést a kissé feledésbe merült 7:1-es mérkőzés 
megünneplésére. Tibor személyes emlékeit is meg-
osztotta a jelenlévőkkel, hiszen édesapja nyakában 
szurkolta végig a találkozót. A londoni 6:3 mellett 
a visszavágónak tartott találkozóról méltatlanul ke-
veset beszélünk, pedig a magyar válogatott még a 
londoninál is jobban játszott, ez a mérkőzés még 
sokkolóbb volt angol szempontból.

A megemlékezés után együtt maradt a társaság 
és még órákig jó hangulatú beszélgetést folytattak 
labdarúgásunk helyzetéről.
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Szobrot állítunk Németh Pálnak
Június 18-án immár hatodik alkalommal 

rendezte meg a Szombathelyi Dobó SE és a 
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület közösen a 2009-ben elhunyt Németh 
Pál mesteredző, Szombathely város díszpolgá-
ra tiszteletére a Németh Pál Emléknapot. A 
rendezvény célja a nagyszerű sportember em-
lékének ápolása és az általa képviselt értékek 
népszerűsítése. A kulturális és sportprogram az 
Aréna Savariában kezdődött, ahol Horváth Vil-
mos, a két egyesület elnöke köszöntötte a szép 
számmal megjelent ünneplőket. Dr. Puskás Ti-
vadar, Szombathely polgármestere, MOB-tag 
és Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlése 
elnöke idézte fel a dobópápa emlékét, majd a 
családtagok, a város és megye vezetői, valamint 
a Dobó SE és a Halmay Egyesület képviselői 
megkoszorúzták Pali bácsi emléktábláját.

A Sugár úti Atlétikai Centrumban a meg-
hívásos páros kalapácsvető verseny ismét sze-
repelt az emléknap programjában, ahol a jövő 
nagy reménységei, az ifjúsági világbajnokok 
mellett – versenyen kívül – négy kalapácsve-
tő, köztük Pars Krisztián olimpiai bajnok is 
indult. A nívós verseny méltó volt Németh Pál 
személyéhez. A páros viadalt a szombathelyi 
Szentivánszky Péter – Völgyi Helga páros 
nyerte. A dobogó második fokára a Nagy Ger-
gely – Gyurátz Réka páros, míg a harmadikra 
a Horváth József – Fertig Fruzsina páros áll-
hatott fel.

Az emléknapon sor került Németh Pál leen-
dő szobrának alapkőletételére is. Az eseményen, 
jelen volt Németh Pál özvegye, Mariann néni, 
testvére, Németh László József és fi ai is. Hor-
váth Vilmos megígérte, hogy legkésőbb Németh 
Pál 80. születésnapján, tehát 2017-ben állni fog 
Pali bácsi szobra. A hivatalos program zárása-
ként ,,50 éves a szombathelyi dobóatlétika” cím-
mel Horváth Vilmos előadása hangzott el, majd 
estebéd keretében kötetlen beszélgetéseken is 
Németh Pálra emlékeztünk.



A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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Az 1956-ban 
olimpiai bajnoksá-
got nyert kardvívó 
a r a n y c s a p a t u n k 
győri születésű tag-
ja, Hámori Jenő 
volt májusi vendé-
günk, aki az esti él-

ménybeszámolót megelőzően Horváth Vilmos 
egyesületi elnök kalauzolásával kis vasi kör-
utazáson is részt vett. Kőszegen fejet hajtott a 
nagy előd Zulawszky Béla olimpiai ezüstérmes 
vívó sírjánál, míg Szombathelyen, Szily János 
utcai szülőházánál Rajczy Imre olimpiai bajnok 
kardvívó előtt tisztelgett.

Az esti beszélgetésen a Szombathelyi Vívó 
Akadémia képviselői is ott voltak és aktívan kér-
deztek is a nem minden napi vendégtől. Hámori 
Jenő sok-sok képpel érkezett, hiszen a fotózás 
az egyik hobbija. Csakhamar szinte kötetlen 
eszmecsere alakult ki a hallgatósággal, bármi-
kor meg lehetett egy-egy kérdéssel „zavarni” az 
előadást.

Sok mindent megtudhattunk az 1956 előtti 
időszakról, 1956-ról, benne a melbourne-i olim-
piáról, ahol neki is nehéz döntést kellett meg-
hozni. A nagy öregekről, a Gerevich-Kovács-
Kárpáti trióról a legnagyobb tisztelettel beszélt, 

önzetlenül segítették fi atal utódaikat. Friss ve-
gyészdiplomával és olimpiai bajnoki címmel 
vágott neki az újvilágnak és tudását a messze 
távolban is kamatoztatni tudta. Ledoktorált bio-
kémiából, majd több neves egyetemen tanított. 
Előbb Philadelphiában tevékenykedett, itt a 
Salle Csiszar Philadelphia színeiben kétszer 
nyert amerikai bajnokságot és kijutott a tokiói 
olimpiára is. 1972-től munkája New Orleansba 
szólította, ahol végleg letelepedett. Megalapí-
totta a New Orleans Fencing Clubot, melyben 
edzőként is tevékenykedett.

Külön érdekessége volt a beszélgetésnek a 
2005 augusztusában pusztító Katrina hurri-
kánról szóló beszámoló. Hámori Jenő a hely-
színen élte át a szörnyű csapást. Megdöbbentő 

képek egészítették ki a személyes történeteket, 
melyeknek szerencsére happy end lett a vége. 
A legendás kardvívó ma már idejének jó részét 
szülőhazájában tölti, az ELTE-n is vállalt ven-
dég professzorként biokémiából előadásokat. Az 
Egyesült Államokban élő két lánya és az uno-
kák azonban néha-néha visszatérésre szólítják 
a tengerentúlra, ahol szintén otthon érzi magát. 
Nem bánta meg 1956-ban meghozott döntését, 
Amerika befogadta, a civil életben is megtalálta 
számításait és ma már, ha kedve tartja, egy sza-
bad országba térhet haza.

Győrtől New Orleans-ig – Hámori Jenő estje


