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Szeptember 22-én 
ünnepelte 50. szü-
letésnapját Gécsek 
Tibor kalapácsve-
tő, aki a Halmay 
Zoltán Olimpiai 
H a g y o m  á n yő r ző 
Egyesületnek is ala-
pító tagja. Ebből az 
alkalomból 2014. 
október 17-én, pén-
teken, 17 órakor fogjuk őt köszönteni a Dobó 
SE-vel közösen a Dobó SE munkacsarnoká-
ban megrendezésre kerülő Vas Megyei Atléti-
ka Napján. Így a XX. század legeredménye-
sebb vasi atlétáját nem csak szűkebb körben, 
hanem Vas megye atlétatársadalmával együtt 

Egy címet megvédeni 
mindig nehezebb, mint 
megnyerni. Így volt ez 
a zürichi Európa-baj-
nokságon is, ahol Pars 
Krisztián a 2012-ben 
Helsinkiben megszerzett 
bajnokságát fantasztikus 
egyéni csúccsal védte 
meg. A Dobó SE kala-
pácsvetője, aki olimpiai 
baráti körünknek is tagja, 
balszerencsésen verseny-
zett a selejtezőben, és csak a kilencedik he-
lyen jutott be a döntőbe. De amit a fi náléban 
produkált, az mindenki számára felejthetetlen 

volt. Fejben nagyszerűen 
felkészült a versenyre, me-
lyen csodálatos dobásokat 
mutatott be. Bár a nagy 
rivális lengyel Fajdek tar-
totta vele a lépést, az utol-
só sorozatban mégis már 
kétszeres Európa-bajnok-
ként állhatott a dobókörbe. 
Németh Zsolt tanítványa 
élete legjobbját dobta, me-
lyet még Fajdek is megtap-
solt. Tökéletes dobás volt!

Szívből gratulálunk Krisztiánnak és ter-
mészetesen edzőjének is ehhez a csodálatos 
sikerhez!

fogjuk ünnepelni. Az 
eseményen ott lesznek 
Tibor pályatársai, bará-
tai is, akikkel közösen 
idézzük fel életútját a 
kezdetektől napjainkig. 
A beszélgetések szüne-
teiben bizonyára öröm-
teli lesz a fi lmkockák 
segítségével nosztalgi-
ázni az elmúlt évtize-

dek felejthetetlen pillanatain.
A nap zárásaként közös estebédre hívjuk a 

jelenlévőket, akik még kötetlenül beszélget-
hetnek kedvük szerint. Minden tagtársun-
kat szeretettel várunk, köszöntsük együtt 
Gécsek Tibort kerek születésnapján!



Július 12-én közel ötvenen indultunk el au-
tóbusszal Halmay Zoltán szülőfalujába. Az 
utazás apropója az volt, hogy Halmay Zoltán 
110 esztendeje nyerte olimpiai bajnokságait 
a St. Louis-i olimpián. A programot szinte tel-
jes egészében vendéglátónk, Dušan Dvoran, 
Magasfalu polgármestere állította össze, aki 
egész napját velünk töltötte. Kezdésként Po-
zsonyban vettünk részt városnézésen. Itt 
megtekintettük a Nemzeti Tanács (szlovák 
parlament) épületét és a várat. Ezt követően 

utunk a Koronázási templomba és a Prímási 
palotába vezetett, majd Pozsony óvárosának 
megtekintésével zártuk városnéző körutunkat.

Kora délután indultunk tovább Ma gas fa lu-
ba, ahol először egy kis ünnepség keretében 
megkoszorúztuk Halmay Zoltán emlékművét, 
majd Horváth Vilmos egyesületünk elnöke 
és Dušan Dvoran, Magasfalu polgármeste-
re mondott ünnepi beszédet. Mindkét vezető 
hangsúlyozta, hogy Halmay Zoltán hidat képez 
a magyar és szlovák nép között, ennek köszön-
hető az évek óta tartó baráti kapcsolatunk.

Az időközben eleredő eső elöl a kultúrházba 
menekült csapatunk, ahol Dušan Dvoran pol-
gármester egy frissítő estebéddel várt bennün-
ket, melyet követően még kora estig kelleme-
sen elbeszélgettünk. Egy csodálatosan sikerült 
nap végén búcsúztunk el szlovák barátainktól, 
megköszönve nekik a szívélyes vendéglátást.
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Kirándulás Pozsonyba és Magasfaluba
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Úszókupa Halmay Zoltán emlékére
Már tizenöt éve nagy siker egyesületünk 

50 yardos amatőr úszóversenye, mely-
nek az idén is Bükfürdő volt a házigazdá-
ja. A névadónk tiszteletére megrendezett 
versenyre Halmay Zoltán szülőfalujából, 
Magasfaluból (Vysoká pri Morave) ötvenfős 
delegáció érkezett, akik között sok vállalko-
zó szellemű úszó is akadt.

A 14 év alattiak versenyének színvonalát 
jól jellemzi, hogy az időeredmények a felnőt-
tek mezőnyében is megállnák helyüket, sőt a 
hölgyeknél még jobb időeredmények is szü-
lettek. A fertődi Pozvai Kiara a tavalyi bronz-
érmét aranyra cserélte, imponáló fölénnyel 
győzött. A fi úk versenyét a budapesti Wang 
Christopher nyerte, aki a döntőben nyújtotta 
legjobb teljesítményét.

A hölgyek versenye izgalmas párviadalt 
hozott, melyben a tavalyi ezüstérmes, Printz-
Markó Erzsébet 
nagy csatában 
előzte meg né-
met vetélytársát. 
A Halmay Zoltán 
szülőfalujából 
érkező Tímea 
Navarčíková is 
döntőbe jutott, 
és mint a leg-
jobb magasfalusi 
versenyző kü-

löndíjazásban részesült. A legizgalmasabb és 
legszínvonalasabb döntőt a férfi ak vívták, két 
korábbi győztes, Keszti Mihály és Németh 
Bálint végzett az élen.

A verseny fővédnöki teendőit Tatai Tibor, 
olimpiai és világbajnok kenusunk látta el, 
akit 70. születésnapja alkalmából is köszön-
töttünk. A mexikóvárosi olimpiai bajnokkal 
a verseny szüneteiben Printz János, a MOA 
tanácstagja beszélgetett. Természetesen a 
győztesek a díjakat és okleveleket Tatai Ti-
bortól vehették át.

A XV. Halmay Kupa végeredménye
– felnőttek (50 yard):

Férfi ak Idő
1. Keszti Mihály (Szombathely) 23,96
2. Németh Bálint (Kőszeg) 24,92
3. Tolvaj Máté (Szombathely) 25,54
4. Budai Márton (Budapest) 28,08

Nők Idő
1. Printz-Markó Erzsébet (Sikátor) 32,77
2. Sarah Lohse (Németország) 34,39
3. Dr. Nedeczky Veronika (Kőszeg) 50,89
4. Tímea Navarčíková (Szlovákia – 
Magasfalu/Vysoká pri Morave) 59,25

A XV. Halmay Kupa végeredménye
– 14 év alattiak (50 yard):

Fiúk Idő
1. Wang Christopher (Budapest) 29,75
2. Tolvaj Levente (Szombathely) 31,06
3. Pozvai Olivér (Fertőd) 34,10
4. Tolvaj Péter (Szombathely) 36,59

Lányok Idő
1. Pozvai Kiara (Fertőd) 29,26
2. Horváth Krisztina (Sopron) 30,93
3. Németh Dorottya (Komló) 33,99
4. Horváth Alexa (Sopron) 34,63



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

Szülőfalujában, Jákon fel-
avatták Novák Dezső, kétszeres 
olimpiai bajnok labdarúgó em-
léktábláját, egyúttal a sport- és 
szabadidőközpont felvette No-
vák Dezső nevét. Az ünnepségen 
jelen volt Novák Dezső özvegye, 
Erzsébet asszony és a család több 
tagja is. A Magyar Olimpiai Bi-
zottság nevében Horváth Vilmos, MOB tag, 
a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tag-
ja, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőr-
ző Egyesület nevében Gál László és Benyák 
András helyezett el koszorút. Az olimpiák tör-
ténetének legeredményesebb labdarúgója 75 
éves korában, februárban hunyt el, a Szent Ist-
ván-bazilikában helyezték örök nyugalomra. 
1939. február 3-án, Jákon született, a szomszé-

dos Egyházasrádócon kezdett 
el futballozni. Innen vezetett 
az útja a Szombathelyi Pos-
tásba, majd a Haladásba, ahol 
válogatott labdarúgóvá vált. 
1961-ben lett a Ferencváros 
labdarúgója. Az Üllői úton 
hamar a közönség egyik ked-
vencévé vált, elsősorban ki-
tűnő rúgótechnikája és csupa 

szív játéka miatt. Novák Dezső 
kitűnő helyezkedése mellett sza-
badrúgásairól és 11-es rúgásairól 
volt híres. 333 bajnoki mérkőzé-
sen 69 gólt szerzett. Kilencszer 
volt tagja az A-válogatottnak, a 
Ferencvárossal négyszeres ma-
gyar bajnok, és Vásárvárosok 
Kupája győztes. Kétszeres olim-

piai bajnok (Tokió 1964, Mexikóváros 1968) 
és egyszeres bronzérmes (1960 Róma), 1968-
ban játszott a világválogatottban is. Novák 
Dezső labdarúgó-pályafutása után edzőként 
is sikeres volt: háromszor nyert bajnokságot 
a Ferencvárossal (1981, 1995, 1996), irányí-
tásával 1995-ben az FTC bejutott a Bajnokok 
Ligájába. 2004-ben Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztje kitüntetést kapta a 
köztársasági elnöktől.

Az esemény zárásaként a Ferencváros és a 
Haladás vegyes öregfi úk csapata a helyi öreg-
fi úkkal mérkőzött. A régi fradistákat dr. Gé-
czi István, dr. Juhász István, dr. Fenyvesi 
Máté, Szokolai László és Mucha József kép-
viselték. A Haladásban pályára lépett többek 
között Hegedűs Péter, Illés Béla, Dobány 
Lajos, Kuttor Attila, a Vörös testvérek és 
Sebestyén Péter. A vegyes csapat kapuját 
Novák Dezső unokája, Horváth Gergő védte 
a mérkőzés első szakaszában.

Felavatták Novák Dezső emléktábláját


