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Ezüstérem Larissza Latinyina előtt –
Vendégünk Schmittné Makray Katalin
2015. május 29-én,
18 órakor, a szombathelyi Malom Söröző
Olimpia termében a
tokiói olimpián felemáskorláton ezüstérmet szerző Makray
Katalin lesz olimpiai
baráti körünk vendége. A világháborút követően az első szabad napon Vasváron született. Szülei még 1941-ben
a szombathelyi székesegyházban kötöttek házasságot, több mint másfél évig Kati is a Széll
Kálmán utcai szülői házban élt. Budapestre
kerülvén tíz éves korában kezdett el sportolni.
Első igazi nagy tornász sikerét 16 évesen aratta, a mesterfokú országos bajnokságon győzött felemáskorláton, kedvenc szerén. 1964ben a tokiói olimpián ezüstérmet szerzett.
Nagyszerű felemáskorlát gyakorlatának híre

mellett örömkönynyei is bejárták a
világsajtót. Ebben
az évben megkapta az év magyar
tornásza címet is.
A mexikói olimpián újra olimpiai csapattag volt.
1966-ban házasságot kötött Schmitt Pállal, a
párbajtőr válogatott tagjával, a majdani sikeres sportdiplomatával, a Magyar Köztársaság
későbbi elnökével. 1976-ban három kislányával, Alexával, Petrával és Grétával a TV
képernyőjén tűnt fel, a közkedvelt TV-torna
szereplőjeként. A családhoz ma már hozzátartozik hat unoka is: Gergő, Grácia, Vanda,
Vendel, Vince és Flórián.
Az érdekesnek ígérkező estre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Kölcsey Gimnázium megvédte címét!
A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium
csapata nyerte a Dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia országos döntőjét. Az idei középiskolai versenysorozat fináléját Dombóváron rendezték meg. A „kölcseysek” meggyőző fölénnyel, az összpontszámból mindössze
két pontot veszítve szereztek aranyérmet. A
körmendi gimnazisták a 2014. évi döntő után
másodszor szerezték meg az első helyet. Agg
Richárd, Bálint Máté és Dévai Lívia felkészítője dr. Hollerné Mecséri Annamária,

egyesületünk tagja, a szellemi diákolimpia
korábbi bajnoka volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az ajándékokat és az érmeket
Mohácsi Ferenc olimpiai bronzérmes kenus,
a zsűri elnöke és dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára adta át. A győztes csapatot dr. Jakabházyné Mező Mária meghívta
a MOA TF-en rendezendő, nyári Nemzetközi
Olimpiai Táborába.
Gratulálunk a győztes csapatnak és felkészítőjüknek, dr. Hollerné Mecséri Annamáriának!
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Dr. Földes Évára emlékeztünk
Száz éve született Szombathelyen dr. Földes Éva, az 1948. évi londoni olimpia játékok
művészeti versenyeinek epikai művek versenyága bronzérmese. A vasi megyeszékhelyről indult életpályája, bár már gyerekkorában
elköltözött családjával, de az itt szerzett élményei egész életét meghatározták.
A jubileum alkalmából emléke előtt tisztelegve a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, Szombathely MJV
önkormányzata és a Szombathelyi Zsidó
Hitközség közösen helyezett el emléktáblát
Földes Éva Kisfaludy Sándor utca 5. sz. alatti
szülőházán. Horváth Vilmos, a szombathelyi
olimpiai baráti kör elnöke köszöntötte a szép
számmal megjelent érdeklődőket, majd kö-

szönetét fejezte ki dr. Puskás Tivadar polgármesternek, aki első szóra az emléktábla állítás
nemes ügye mellé állt. Párhuzamot vont dr.
Földes Éva és Coubertin báró munkássága
között, hiszen mindketten neveléstörténészek
voltak. Dr. Puskás Tivadar polgármester ünnepi beszédében örömmel nyugtázta, hogy
egy évvel a műkorcsolyázó Nagy testvérpár
szülőházán elhelyezett emléktábla után újabb
olimpikon számára sikerült emléket állítani,
aki egy különlegességnek számító sportágban
szerzett olimpiai bronzérmet. Kiemelte, hogy
Földes Éva első műve Kossuth Zsuzsannával, a szabadságharc ismeretlen hősnőjének
életével foglalkozott.

Az emléktáblát dr. Puskás Tivadar, Horváth
Vilmos, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a körzet
önkormányzati képviselője és a Zsidó Hitközség
részéről Grünwald Zsolt leplezték le.
Az emléktábla avatás után a Bernstein Béla
Kulturális Központban dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, a hagyományőrző
egyesület tagja és egyben a Dr. Földes Éva
c. kötet szerzője mutatta be a Szülőföld Kiadó gondozásában, a „Híres szombathelyi
nők” sorozatban megjelent művét. Köszöntőt
mondott dr. Takátsné dr. Tenki Mária, önkormányzati képviselő, a sorozat szerkesztője,
Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke és Horváth Vilmos a Halmay
Egyesület elnöke.
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Egy este Patonay Imrével
Februári közgyűlésünkön több tagtársunk
kezdeményezte klubnapjaink felújítását. Az
ötletet tett követte. Április 9-én Patonay
Imre, a legendás körmendi kosárlabdázó,
edző, szövetségi kapitány volt a vendégünk.
Az Olimpiai termünket szép számmal megtöltő közönség között számos egyesületünkön
kívüli, egykori kosarastárs, jó barát volt.

A népszerű Putesz ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. Kitűnő stílusban, könnyed
humorral elevenítette fel pályafutását, sikereit és a kudarcokat is. A legendás szakember
megszakításokkal 26 éven át vett részt a vasi
csapat szakmai munkájában, s így idézte fel a
kezdeteket:
– Tulajdonképpen egy 1971-es gerincsérülés döntötte el, hogy a foci helyett a kosárlabdát választottam, ekkor mindkettőt párhuzamosan űztem. 1974-től kezdtem el testnevelő
tanárként dolgozni, onnantól elmaradt a foci,
részben a korábbi sérülésem miatt.
A kispadról szerzett 1987-es bajnoki cím
mérföldkő volt a honi kosárlabdázás történetében. A Körmend volt az első vidéki bajnokcsapat! Ez olyan jól sikerült megünnepelni, hogy alkoholmérgezést kapott. Az első és
az 1996-os bajnoki cím mellett a nemzetközi

meccsekre emlékezik vissza a legszívesebben.
A Saporta Kupában kétszer is majdnem továbbjutottak, pedig akkor még csak két légióst engedélyeztek, és nem 36 vagy 48, hanem
még csak 24 csapatból állt a főtábla. Olyan
klubokat vertek meg itthon, mint a spanyol
bajnok Manresa, a montenegrói Podgorica
vagy az olasz Verona.
Körmendi pályafutása után Budaörsön és
Zalaegerszegen dolgozott, majd a Sopron
szakmai igazgatója lett. Patonay Imrét 1992ben felkérték szövetségi kapitánynak. 1993ban a Somogyi Iskola igazgatójának nevezték
ki, tíz évet töltött el a suli élén.
A sport mellett mesélt pedagógusként szerzett élményeiről és tapasztalatairól. Számos
színes sztorival, soha nem publikált kuliszszatitkok feltárásával tette világossá mindenki
számára, hogy mitől is volt sikeres. A szeretett

körmendi kosárlabda egylet, az MTE máig
szívügye. A hatodik évtized elején sportszerűtlen durranás következett, nem a csapat, hanem
Patonay életében. Ahol sikert sikerre halmozott, ahol focizott, kosarazott, ahol iskolaigazgató és sikeredző volt, ahol a szurkolók azt énekelték: „Patonay Imre, meghajlunk előtted,
a Körmendi Dózsát az egekbe emelted” – ott
piros lapot mutattak fel neki. A körmendi kosárlabdának a jelek szerint már nincs szüksége
Patonay Imrére…Kár, hogy az illetékesek nem
számolnak vele, pedig ha valaki akkor ő az életét tette fel szeretett klubjára...

A 90 éves Jenkei Ede köszöntése
2015. március 20án ünnepelte 90. születésnapját Jenkei
Ede tagtársunk, egyesületünk alapító tagja. Ede bácsi egykor
remek játékosa, majd
többször is edzője és
vezetője volt a kőszegi labdarúgó csapatnak. Mellette sporttörténészként is elismerést
vívott ki magának. A Malom Söröző Olimpia
termében március 26-án bensőséges, emelkedett
hangulatú ünnepség keretében köszöntöttük születésnapja alkalmából. Dombóvári Sándor után
ő a második tagtársunk, akivel 90. születésnapján együtt ünnepelhettünk.
Gál László, egyesületünk alelnöke beszélgetett
az ünnepelttel, aki felidézte életútjának legfontosabb állomásait. A hála Istennek jó egészségnek
örvendő Ede bácsi a legrégebbi történeteket is hihetetlen pontossággal mesélte el. Az estnek neves
labdarúgó vendégei is voltak, akik szintén megosztották emlékeiket Jenkei Edével kapcsolatban.
Eljött a kőszegi születésű, 37-szeres válogatott
védő Kereki Zoltán, valamint még két egykori

csapattársa, egyesületünk tagjai Halmosi Zoltán
és Szarka Zoltán is. Kőszeg városa nevében
Huber László polgármester és Földesi János, a
Kőszegi SE korábbi vezetője köszöntötte városuk
kiváló sportkrónikását.

Végül érkezett a születésnapi torta is, miközben Marton János harmonika játéka kíséretében
a jelenlévők dallal köszöntötték a meghatódott 90
éves egykori sportembert. Ede bácsi szemében
csillogó könnycseppekkel mondott köszönetet
baráti körünk tagjainak. Az ünnepi est kötetlen
beszélgetéssel folytatódott, ahol mindenkinek
módja nyílt még beszélgetni az ünnepelttel.
Isten éltessen még sokáig Ede bácsi!

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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