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2008. augusztus 16-án, szombaton kilen-
cedik alkalommal rendezzük meg egyesületünk
névadójára emlékezve a Halmay Kupát. A Bük-
fürdõn, 14 órakor kezdõdõ úszóversenyen
bárki elindulhat, a táv 50 yard. Halmay Zoltán
ebben a versenyszámban nyerte elsõ olimpiai
aranyérmét 1904-ben, St-Louisban. A nõi és
férfi kategóriákban kiírt versenyre a helyszínen
12 órától lehet nevezni. 

Díjazás: az 1–3. helyezettek kupát, minden
résztvevõ díszes emléklapot kap.

A IX. Halmay Kupa fõvédnöke és díjátadó-
ja Risztov Éva, világbajnoki és Európa-bajnoki
ezüstérmes, rövidpályás Európa-bajnok úszónõ
lesz, aki a verseny után élménybeszámolót tart.
Rossz idõ esetén augusztus 17-én, vasárnap ke-
rül a kupa megrendezésre. Minden indulónak
eredményes versenyzést kívánunk! 

Risztov Éva 1985. augusztus 30-án Hódmezõ-
vásárhelyen született. Már négyévesen megismer-
kedett Egerszegi Krisztinával, aki szöuli gyõzel-
mét követõen 1989-ben egy élménybeszámoló al-
kalmával járt Hódmezõvásárhelyen. Pályafutása
során mindig „Egérke” volt a példaképe. Már
Hódmezõvásárhelyrõl, tizenöt évesen eljutott
Sydney-be, de akkor már megromlott a viszonya
edzõjével, Bán Sándorral, akitõl azután el is vált.
2001 januárjától a Budapesti Spartacus igazolta le.
Családja is jókora áldozatot hozott érte, hiszen

édesanyja Budapes-
ten vállalt tanári állást,
hogy hét közben is
lánya mellett lehes-
sen. Turi György
edzõ irányításával ha-
marosan jöttek is az
eredmények. Éva leg-
nagyobb sikerét Ber-
linben érte el, ahol a
kontinens bajnoksá-
gon nem kevesebb,
mint négy ezüstérmet harcolt ki. Ugyancsak jól
sikerült a 2003-as, barcelonai világbajnokság is,
így nem tûnt irreálisnak, hogy Risztov Éva érmet,
netán érmeket hoz majd el az athéni olimpiáról.
Azonban nem kis szomorúságunkra Risztov Évá-
nak Athénban meg kellett elégednie egyetlen
negyedik hellyel. Egy év múlva még indult a
montreáli világbajnokságon, majd 2005. október
18-án a háromszoros világbajnoki ezüstérmes,
hatszoros rövidpályás Európa-bajnok, ötszörös
Európa-bajnoki ezüstérmes és ötvenszeres ma-
gyar bajnok úszónõ váratlanul – húsz évesen –
bejelentette visszavonulását. 2007 májusában új
sportágat választott, azóta a motocross pályákon
aratja sikereit. Nem hobbyból versenyez, hanem
komoly eredményeket szeretne elérni. Mi itt is
szorítunk érte!

IX. Halmay Kupa Risztov Évával

Megjelent új egyesületi
ismertetõnk

A közelmúltban a Nemzeti Civil Alapprog-
ram támogatásával megjelent egyesületünk új
ismertetõje. A 24 oldalas szép kivitelû kiadvány
feldolgozza az elmúlt 12 év eseményeit képek-
kel bõven illusztrálva. Élménybeszámolók, kiál-
lítások, vetélkedõk, emléktábla avatások és
még számos emlékezetes esemény elevenedik
meg a prospektust lapozgatva. Megemlékezünk
elhunyt tagtársainkról is az In memoriam feje-
zetben. Az ismertetõ végén rövid angol nyelvû
rész színesíti a kiadványt. Az ismertetõ jól szol-
gálja olimpiai körünk népszerûsítését és 1%-os
kampányunkat. A kiadványt minden tagtársunk
hamarosan kézhez fogja kapni.

Egyesületünk tagdíjai 2008. évben változatlanok. A befizetés lehetséges a mellékelt csek-
ken, vagy rendezvényeinken nyugta ellenében az alábbi összegekben:
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli:  750 Ft aktív dolgozó: 1.050 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli: 1.500 Ft aktív dolgozó: 2.100 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli: 3.000 Ft aktív dolgozó: 4.200 Ft

Budapesti trió nyerte
a „Peking téged vár” vetélkedõt

Négy új taggal bõvült a „Halmay-s” család

A „Peking téged vár”
szellemi vetélkedõ dön-
tõjét a Hadtörténeti Mú-
zeum dísztermében ren-
dezték meg. A zsûri el-
nöke Schmitt Pál, a
MOB elnöke volt. A ha-
todik forduló után a bu-
dapesti FUWA barátok
ledolgozták hátrányu-
kat, s végül a Nagy Barnabás, Surányi Péter,

Tóth Attila összeállítású trió 16 pont elõnnyel
nyerte a versenyt. A gyõztes FUWA barátok
meghívást kapott a XXIX. Nyári Olimpiai Játé-
kokra, a díjat a Pegazus Sport Tours Kft ajánlot-
ta fel. Surányi Péter (képünkön) Athén után
második olimpiáján vehet részt.

Ugyancsak utazik az ötkarikás játékokra dr.
Hencsei Pál, egyesületünk elnökségének tagja is,
aki a Klubrádió vetélkedõjén nyerte a pekingi
utazást. Mindkét tagtásunknak gratulálunk, jó
szurkolást és sok felejthetetlen élményt kívánunk!

Június 13-án három új taggal bõvült egyesüle-
tünk taglétszáma. Belépõinket Szondy István
olimpiai bajnok öttusázó ünnepélyesen, egy
Halmay-s jelvény kitûzésével fogadta körünkbe.
A vasi atléta berkekben közismert Kelemen Ti-
bor, az újságíró-riporter Gombai Zoltán és a

szintén már több egyesületi rendezvényrõl ismert
Tóth Imre kérte tagfelvételét. A negyedik új tag-
társunk a gyõri Schmidt Zsolt lesz, aki a tagja
volt a „Peking téged vár” vetélkedõn a Pannónia
csapatának, civilben pedagógus. Sikeres egyesü-
leti munkát kívánunk mindannyiuknak!
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2008. június 13-án Szondy István személyében
– Balczó András és dr. Nagy Imre után – újabb olim-
piai bajnok öttusázó tisztelte meg baráti körünket.
Az elsõ olimpiai és világbajnok magyar csapat tagja
valódi történelem órát tartott, életének fõbb esemé-
nyein keresztül fél évszázad elevenedett meg. Több-
ször hangsúlyozta, hogy mivel sportpályafutása elég
ismert, inkább olyan dolgokról szeretne mesélni,
amelyek eddig kevésbé voltak publikálva a nagykö-
zönség felé. Célját sikerült elérnie. Szinte élõ lexi-
konként beszélt élete megannyi fontos eseményérõl.
Több sportágban is otthonosan mozgott, így az atlé-
tikában, a birkózásban, a tornában, az úszásban. A
pécsi hadapródiskolában 1943-ban már el is indult
elsõ öttusaversenyén, melyen második lett. Majd jött
a hadifogság, az amerikaiakhoz került „krump-
lipucolónak”, ahol véletlenül összetalálkozott Haran-
gi Imre, ökölvívó olimpiai bajnokkal is. 1946 év ele-
jén hazatért, folytatta az öttusát, ahol nagyon mosto-

ha körülmények között versenyeztek. Például
meggymagos pisztollyal lõttek, ami messze volt a
rendes fegyvertõl, de azért durrant egy picit. Az
1948-as londoni olimpián már a magyar öttusázók
is részt vehettek, de utána három évig nem enged-
ték ki õket a világbajnokságokra. Pista bácsi balsze-
rencséjére, hisz ezekben az években mindig õ volt a
magyar bajnok. Azonban az egykori horthysta tisz-
tek nem voltak politikailag megbízhatóak. Ellenben
a „dicsõ Szovjetunióba” mehettek, ahol a pisztolyaik
„elvesztek”, ezért régi, tartalék pisztolyokkal lõttek
Helsinkiben. Eredetileg Helsinkibe sehogyan sem
akarták kivinni az osztályidegen öttusázókat, csak
Hegyi Gyula közbenjárására jutottak ki. Mivel az elõ-
zõ három világbajnokságon nem vettek részt, ezért

nem ismerték a me-
zõnyt. Így is aranyér-
mesek lettek! A Be-
nedek Gábor – Ko-
vácsi Aladár –
Szondy István csa-
pat simán nyert, sõt
Benedek Gábor
ezüst, míg Pista bácsi
bronzérmet szerzett. 

Szondy István
bohém ember hírében állt, az est folyamán is szá-
mos tréfás sztorit idézett fel. 1955-ben átpártolt a
lovagláshoz, mert öttusában a többiek már jobbak
voltak nála.

„A stockholmi olimpián zuhogó esõben a lovam
háromszor megállt, így hiába teljesítettem minden
ugrást, az ellenszegülések miatt kizártak. Társaim
sem szerepeltek sokkal jobban, mert lovaink nem

ütötték meg a kellõ szintet.” – idézte fel
harmadik olimpiai szereplését. Feleségé-
vel turistaként 1956. október 20-án öt
napra Bécsbe utazott – 43 év lett belõle.
Budapesten halálhírét is keltették, de va-
lójában nem õt, hanem Hegedûs Istvánt
lõtték le. Megfogadta, hogy amíg az oro-
szok hazánkban vannak, nem jön haza.
Pincérként kezdte kinti életét, majd 1957
szeptemberétõl Wolfsburgban lett testne-
velõ tanár, aztán megpályázott egy frank-
furti egyetemi állást, ahol 1962-tõl 25

éven át tanszékvezetõként tanított. Elsõ alkalommal
1964-ben járt Magyarországon, az egyetem futball-
csapatát vezette Budapestre. Késõbb felkérték Wa-
rendorfban az öttusaközpont elsõ vezetõedzõjének,
ahol barátjának, Benedek Gábornak adta át a stafé-
tabotot. 1999 októberében – mivel az oroszok már
kivonultak – feleségével hazaköltöztek, Kelenföl-
dön élnek. 2000-ben Préda István, az egykori vívó,
a kitûnõ sebész sikeres szívmûtétet hajtott végre raj-
ta, azóta „újjászületett”.

Az est végén Balogh József a hazáról és a ví-
vásról szóló két versével kedveskedett vendé-
günknek, majd Németh Pál saját festményét adta
át a meghatódott, egykori öttusa bajnoknak. Kö-
szönjük a szép estét Pista bácsi!

Hadapródból olimpiai bajnok A júliusban váratlanul elhunyt olimpiai bajnok kenus,
Kolonics György emlékére dalt írt a De-Pression zenekar illetve
annak vezetõje Németh Sándor, aki egyesületünknek is tagja.
Dobor Dezsõ és az Echo Tv stábja videoklippet készített hozzá.
Emlékezzünk együtt!

• Ének: Géczi Erika
• Zene: Darab István – Németh „Nyiba” Sándor
• Szöveg: Németh „Nyiba” Sándor

A csodás álom a cél elõtt véget ért.
Színes árnyak mentén, a végtelenbe tért.
Megdobbantak a szívek, egy élet véget ért.
A hullámok tükrében, a lelke tovább él.
Edzõk, versenyzõk kérdezik: miért?
Hívja õket a láng, az olimpia a tét.
Ref.:
Arany érmek árnyékában nyugovóra tért.
Földön túli hajóban indul Peking felé.

Izzadtság és könnycsepp úszik a Dunán.
Magyar föld a hazád, a legenda égbe száll.
Hûs fûzfák alatt, a zord idõ megállt.

Szívbe markol a fájdalom, a hajó megállt.
Síri csendben a levelek, halkan suttogják.
A legendád a bolygón, örökké körbe jár.
Ref.:
Arany érmek árnyékában nyugovóra tért.
Földön túli hajóban indul Peking felé.
Szóló.
Ref.:
Arany érmek árnyékában nyugovóra tért.
Földön túli hajóban indul Peking felé.

Búcsúzik a család – búcsúzik Magyarország.

Koló legendája

Az 52. Olimpiai Vándorgyûlést a polgármes-
teri hivatal patinás dísztermében dr. Aján Ta-
más az akadémia elnöke nyitotta meg és kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük a város há-
rom kiváló olimpikonját: az aranyérmes Juhász
Katalin vívónõt, Risztov Éva úszónõt és a
melbournei olimpia mellúszónõjét Kovács Zsu-
zsát, aki Stockholmból tért haza az ünnepi ese-
ményre.

Nagy taps köszöntötte a jelenlévõ olimpiai
bajnokokat is, köztük a vasi származású Tatai
Tibor kenust. Dr. Lázár János polgármester el-
mondta, nemcsak a versenysportra figyelnek,
hanem szeretnék, ha a város valamennyi diák-
ja megtanulna úszni. A vándorgyûlés elsõ nap-
ján érthetõen Peking állt a középpontban. Aján

Tamás a város elõkészületeit mutatta be, a lé-
tesítményekrõl, a rendezés, a lebonyolítás rész-
leteirõl beszélt. Vad Dezsõ, a MOB tanácsadója
a médiák, az írott és elektronikus sajtó és az
olimpia kapcsolatáról szólt. Valihora István, a
palicsi Olimpiai Sportegyesület elnöke, a két
város sportkapcsolataira tekintett vissza. A ván-
dorgyûlésen elismerések átadására is sor került.
Így Juhász Katalin, a tokiói olimpia vívócsapa-
tának tagja, a város egyetlen bajnoka, tiszteleti
érmet kapott. Bejelentették, hogy a következõ
vándorgyûlést õsszel Budapest XV. kerületében
rendezik meg.

Egyesületünket dr. Hencsei Pál, Mecséri An-
namária és Surányi Péter képviselték a ván-
dorgyûlésen.

Olimpiai Vándorgyûlés
Hódmezõvásárhelyen


