
Vendégünk lesz dr. Hegedűs Csaba,
a magyar birkózás legendája
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Őszi nyitórendez-
vényünkön a ma-
gyar sport egyik 
legnagyobb alak-
ját, a 100. magyar 
olimpiai bajnok-
ság szerzőjét, dr. 
Hegedűs Csabát
látjuk vendégül. A 
nagyszerű sportem-
ber, aki versenyző-
ként, szövetségi kapitányként és a szövetség 
elnökeként is maradandót alkotott, a mai na-
pig büszke vasi kötődésére. Sárváron szüle-
tett, de szülővárosa mellett Szombathelyen 
is díszpolgári címet kapott. A rendezvényre 

Olimpiai Egyesületünk és a 
Szombathelyi DOBÓ SE szep-
tem ber 13-án már tízedik alka-
lommal rendezi meg a Németh 
Pál Emléknapot, ezzel is tisz-
telegve a 2009-ben elhunyt ki-
váló mesteredző életműve előtt. 
A program a Sugár úti Dobó-
centrumban a hagyományos 
páros kalapácsvető verseny-
nyel kezdődik. Az eredmény-
hirdetést követően kerül sor 
Németh Pál mellszobrának 

szeptember 6-án, 
este 6 órakor a Ma-
lom utcai klubunk-
ban kerül sor. Az est 
különlegessége, hogy 
ezen a napon ünnep-
li Csaba 70. szüle-
tésnapját is, mely 
alkalomból szintén 
köszöntjük. Termé-
szetesen a beszélge-

tés során felidézzük Csaba pályafutását és 
gyermekkori élményeit is néhány meglepetés 
vendég segítségével. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk az ünnepi estre.
Köszöntsük együtt Hegedűs Csabát!

koszorúzására. Az emlékna-
pon Pali bácsi első olimpiájára, 
mely éppen 30 évvel ezelőtt 
Szöulban volt, három akkori 
versenyzője, Gécsek Tibor, 
Szitás Imre és Vida József em-
lékezik. Az emléknap ezúttal is 
kötetlen beszélgetéssel és est-
ebéddel zárul. A részletes prog-
ramot később fogjuk kiküldeni. 
A rendezvényre szeretettel 
várjuk Németh Pál tisztelőit, 
barátait és ismerőseit.



Augusztus 8-án ünnepelte 70. születésnapját 
Cservenyák Tibor olimpiai, világ- és Európa-
bajnok vízilabdázó, egyesületünk tagja. Ebből 
az alkalomból a szombathelyi Magyar Tenger 

vendéglőben olimpiai baráti körünk is köszön-
tötte az 1976-os montreali olimpián aranyér-
mes sportembert. Tibor feleségével, Zsuzsával 
érkezett a rendezvényre, ahova elkísérték őket 
barátaik, Kásás Zoltán és felesége is.

Gál László, egyesületünk alelnöke köszöntöt-
te az ünnepeltet és az őt ünneplő sportbaráto-
kat. Röviden ismertette Tibor életútját és kap-
csolatunk történetét. Ezt követően Tibor arról 
beszélt, hogy már az év jelentős részét nem 
Zürichben, hanem Magyarországon töltik, a 
pihenés mellett mérnök szaktanácsadóként 
tudását is hasznosítja. Nem utolsósorban már 
négy unoka is a családhoz tartozik.
A hivatalos rész az ajándékok átadásával ért 
véget. Jenei Ferenc sajátkészítésű kerámiá-
val, Mittli Ödön egyesületünk hivatalos pá-
linkaitalával, Gál László emlékplakett átadá-
sával kívánt boldog 70. születésnapot. Nem 
maradhatott el a szülinapi torta sem, majd 
Marton János kiváló harmonikajátékával tet-
te még feledhetetlenebbé az ünnepi estet.
Kedves Tibor!
Isten éltessen még sokáig körünkben!
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Cservenyák Tibor köszöntése 70. születésnapján

Új kezdeményezés: Halmay Családi Nap
Februári közgyűlésünkön Császár Zoltán
tagtársunk javaslatot tett arra, hogy egy nyári 
időpontban rendezzünk egy sportos „Családi 
Napot”. Június 16-án megvalósult az ötlet, 
a helyszínt (és a jó időt) szintén Zoli bizto-
sította. Több mint negyvenen jöttünk össze 
családtagokkal együtt. A kiváló gulyásleves 
és némi ital elfogyasztása után hangulatos 
sportversenyeken mérték össze tudásukat a je-
lenlévők. Bár a részvétel volt a fontos, a rend 

kedvéért a győztesek névsora: Békefi  Kriszti-
án (darts), Orgován Ferenc (sportlövészet), 
Marton Milán (asztalitenisz) és Szakasics 
Zoltán (labdarúgás, célba lövés). A versenyek 
befejezése után még sokáig jó hangulatban 
beszélgettünk és eldöntöttük, hogy jövőre újra 
megrendezzük a Halmay Családi Napot. Az 
első sikeres lebonyolításért ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki Császár Zoltánnak és 
feleségének, Klárinak.



Már tizennyolcadik alkalommal rendezte meg 
egyesületünk névadója tiszteletére amatőr 
úszóversenyét, melynek ismét a nagyszerű 
versenykörülményeket biztosító Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum adott otthont. A 
versenytáv hagyományosan 50 yard (45,72 
méter) volt. A tikkasztó hőség sem szegte ked-

vét a versenyzőknek, 52 indulót regisztráltak 
a szervezők. Halmay Zoltán szülőfalujából, 
Magasfaluból (Vysoká pri Morave) ismét 
népes delegáció érkezett, akik közül nyolcan 
rajtkőre is álltak.
A 14 év alatti korcsoportban a fi úknál kiéle-
zett küzdelemben a soproni Both Ábel, míg a 
lányoknál a budapesti Tomka Diána végzett 
az élen. Mindkét felnőtt kategóriában a kupa 
történetének legeredményesebb versenyzője 
diadalmaskodott. A férfi ak között a tavalyi 
év nagy visszatérője, Dobre Norbert újra 
nevezett és imponáló fölénnyel megszerezte 
12. aranyérmét. A sikátori Printz Ákos az 
előfutamokban még tartotta vele a lépést, de a 

döntőben Dobre szenzációs időt úszott. A nők 
versenyében Keszti Júlia öt év kihagyás után 
győzelemmel tért vissza, ezzel ötödször áll-
hatott fel a képzeletbeli dobogó tetejére. Bár 
az elődöntőben a lányok között már kétszer 
aranyérmet nyert séi Szabó Noémi legyőzte, 
de a döntőben Keszti Júlia visszavágott. A nők 
mezőnyében induló dr. Jakabházyné Mező 
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 
tagja új korrekordot állított fel. 76 évesen, pél-
dát mutatva a fi ataloknak csak hajszállal ma-
radt le a döntőről.
A díjakat dr. Jakabházyné Mező Mária, dr. 
Printz János és dr. Hencsei Pál, a MOA ta-
nácsának tagjai, valamint Horváth Vilmos, 
egyesületünk elnöke adták át. Olimpiai kö-
rünk tagjai közül ezúttal csak Horváth Péter 
mérettette meg magát. A legsportosabb család 
címét – nem először – a Printz család érde-
melte ki, Printz János vezetésével öt verseny-
ző képviselte a családot.
A XVIII. Halmay Kupa végeredménye – 
felnőttek (50 yard):
Férfi ak
1. Dobre Norbert (Szombathely) 23,95 mp
2. Printz Ákos (Sikátor) 28,90 mp
3. Beszedics Tamás (Tatabánya) 30,81 mp

Nők
1. Keszti Júlia (Szombathely) 27,56 mp
2. Szabó Noémi (Sé) 29,92 mp
3. Dolmány Anett (Sopron) 34,89 mp

A XVIII. Halmay Kupa végeredménye – 
14 év alattiak (50 yard):
Fiúk
1. Both Ábel (Sopron) 36,02 mp
2. Kovács Ádám (Bük) 36,25 mp
3. Pausits Tilen (Sikátor) 36,98 mp

Lányok
1. Tomka Diána (Budapest) 31,52 mp
2. Halasi Nóra (Miskolc) 35,52 mp
3.  Halasi Lili (Miskolc) és

Kovács Flóra (Budapest) 35,81 mp
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Régi győztesek sikere a Halmay úszókupán



Július 13-án Gál László: Hatan a 
mágikus csapatból c. könyvének 
bemutatójára már nem tudott eljönni, 
videóüzenetet küldött a könyvbemu-
tató résztvevőinek. A kötet egy fejeze-
te Fazekas Árpádról szól. Megígérte, 
hogy mihelyt egészségi állapota meg-
engedi Szombathelyre jön. Ezt az ígé-
retét sajnos már nem tudta beváltani, 
az élet átírta a forgatókönyvet, 2018. augusztus 
9-én, 89. életévében elhunyt. Szombathelyről 
indult kalandos labdarúgó pályafutása. Életének 
legsikeresebb évében, 1955-ben Közép-európai 
Kupát nyert a Vörös Lobogóval és ősszel beke-
rült a válogatottba, ahol öt mérkőzésen védett. 

1956-ban külföldre távozott. Egy év 
eltiltást követően, 1957 decemberé-
ben rögtön részese lehetett a Bayern 
München – a második világháború 
utáni – legnagyobb sikerének, a Né-
met Kupa győzelemnek. 2005-ben 
a bajor klub ötödik legjobb kapu-
védőjének választották. 1962-ben 
tagja volt a Puskással fémjelzett Real 

Madridot legyőző belga Anderlechtnek, a BEK 
első fordulójában. 1995 óta élt újra Magyaror-
szágon, Budapest Zugló városrészében.
Szomorú szívvel búcsúzunk a legendás labda-
rúgótól és a kiváló embertől.
Isten vele, nyugodjon békében!

Elhunyt Fazekas Árpád, az Aranycsapat kapusa

Olimpiai vándorgyűlés Székesfehérváron

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

Székesfehérvár adott otthont június 9-én a 
Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) jubile-
umi, 70. vándorgyűlésének. A polgármesteri 
hivatal dísztermében előadás hangzott el töb-
bek közt a magyar szempontból sporttörténeti, 
phjongcshangi téli olimpiáról is. Az esemé-
nyen több olimpiai érmes és olimpikon között 
részt vett a legidősebb magyar ötkarikás baj-
nok, a 97 esztendős Keleti Ágnes tornász és 
a legfi atalabb bajnok, a 20 éves Liu Shaoang 

rövidpályás gyorskorcsolyázó. „52 éve dolgo-
zom az olimpiai mozgalomban, de ez még ne-
kem is ünnep” – fogalmazott dr. Aján Tamás, 
a MOA elnöke. A vándorgyűlés zárásaként ki-
tüntetéseket adtak át. Az a megtiszteltetés érte 
olimpiai baráti körünket, hogy elnökségünk 
két tagja is elismerésben részesült. Mecsériné 
Doktor Rozália a MOA Tiszteleti jelvény ki-
tüntetését, míg Békefi  Miklós a MOA Oklevél 
kitüntetését vehette át.
Szívből gratulálunk mindkét díjazottunknak!


