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Az elmúlt évek-
hez hasonlóan 
– Balogh József 
költő-tanár tag-
társunk ötletét 
ápolva – az idén 
is megrendezzük 
évzáró progra-
munkat a Halmay 
karácsonyt. Sze-
retettel hívunk és 
várunk mindenkit 
családostól december 21-én, pénteken 18 
órára a Malom Sörözőbe. Az idei esztendő-

ben a nagyszerű 
Stella Ének-
együttes ad kará-
csonyi koncertet 
és igyekszik egy 
kis szívmelengető 
karácsonyi han-
gulatot varázsol-
ni. A műsort kö-
vető vacsorával, 
pezsgős koccin-
tással és kötetlen 

beszélgetéssel zárjuk az eseményekben bővel-
kedő 2018-as évet.

Őszköszöntő fesztivál a barátság jegyében
Szeptemberben ismét Halmay Zoltán szülőfa-
lujába, Magasfaluba látogatott küldöttségünk 
a hagyományos Őszköszöntő Tök- és Bo-
szorkányfesztiválra. Az egész napos sport- 
és kulturális programok, valamint a nemzet-
közi főzőverseny remek hangulatban teltek. 

Dušan Dvoran polgármester úr és segítői, 
élükön Tímeával ezúttal is szívélyes fogad-
tatásban részesítették delegációnkat. Bár eb-
ben az évben a fődíjat nem a „halmays” csa-
patunk nyerte, azonban mégis élményekben 
gazdag napot zártunk köszönhetően szlovák 
vendéglátóinknak.



Váratlanul elhunyt Fericsán Kálmán
budapesti tagtársunk

Életének 74. évében, 2018. 
november 20-án tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Fericsán Kál-
mán budapesti tagtársunk, a Csa-
nádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 
vezetőségének tagja, az olimpiai 
mozgalom ismert és népszerű 
egyénisége. Gyors lefolyású, sú-
lyos betegség támadta meg, mely 
az ő erős szervezetét is legyőzte.
Fericsán Kálmán tanár, edző, 
sportszervező, neveléselméle-
ti, neveléstörténeti és sport témájú munkák 
szerzője 1945. május 13-án született Új-
pesten. Az újpesti Erzsébet utcai Általános 
Iskolában, majd a Könyves Kálmán Gimná-

ziumban tanult, később biológia-testnevelés 
szakos tanári diplomát szerzett. Több klub 
ifjúsági és utánpótlás kosárlabda csapatainak 
és az Újpesti Dózsa labdarúgó utánpótlás 
csapatának edzője is volt. A 90-es évek má-
sodik felétől neveléstörténeti és helytörténeti 
kutatásokat folytatott, munkái gyűjteményes 
kötetekben, szakfolyóiratokban és önálló 
kötetekben jelentek meg. Az Újpesti Önkor-
mányzat Újpestért díjjal értékelte sokrétű 
munkáját. Az Újpesti olimpikonok könyvért, 
valamint a három kötetes neveléstörténeti 
munkájáért az Ezüstgerely pályázaton két-
szer is díjat nyert.

Fericsán Kálmán – számos 
budapesti, újpesti civil egyesü-
letben vállalt tevékenysége mel-
lett – 2009 óta a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egye-
sület tagja is volt, feleségével, 
Ilonával egyetemben. Fontosnak 
tartotta, hogy az olimpiai mozga-
lomban megszerzett barátságun-
kat, hivatalos formában is meg-
erősítse. Ez azonban nem csak 
gesztus volt részéről, hanem ak-

tívan bekapcsolódott az egyesületi munkába 
is. Szikár, több fejjel kimagasodó alakja szá-
mos budapesti és Vas megyei rendezvényen 
feltűnt, legyen az közgyűlés, megemlékezés, 
táncmulatság vagy éppen úszókupa. De az 
olimpiai körünk által szervezett erdélyi, felvi-
déki és délvidéki utazásokon is részt vett.
Egy őszinte, igaz barátunkat veszítettük el 
személyében, aki életvidám természetével be-
lopta magát a szívünkbe. Neki mindenkihez 
volt egy-két jó szava, mosolya, egész egyéni-
sége szeretetre méltó volt.

Kedves Kálmán!
Szomorú, megtört szívvel búcsúzunk Tőled. 
Múltbéli felejthetetlen találkozásaink emlékét 
jó szívvel megőrizzük, emléked szívünkben 
tovább él.
Isten veled, nyugodj békében!

Gál László – Hencsei Pál
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Meghalt Jenkei Ede, alapító tagunk,
a kőszegi sport legendája

Kőszegről is szomorú hír ér-
kezett egyesületünkhöz. 2018. 
november 24-én, életének 94. 
évében, kőszegi otthonában sú-
lyos betegségben, csendesen el-
hunyt Jenkei Ede egyesületünk 
rangidős tagja. Ede bácsi alapító 
tagja is volt olimpiai baráti kö-
rünknek.
Jenkei Ede neve egybeforrott 
Kőszeggel, ahol előbb labdarú-
góként, majd edzőként, sportve-
zetőként és sportkrónikásként is maradandót 
alkotott. Kőszegen született 1925. március 
20-án, itt járt katolikus elemi iskolába, pol-
gáriba, majd a Liceum-Tanítóképzőbe. 1946-
ban, a leszerelése után a Nemez Posztógyár-
ban kezdett dolgozni, innen ment nyugdíjba is. 
Az olimpiai bajnok Lóránt Gyulával együtt 

rúgta a rongylabdát, de csak ellenfélként ta-
lálkoztak,  amikor Lóránt már a Szombathelyi 
FC-ben játszott. Játékosként száznyolcvanöt 
meccsen összesen 110 gólt szerzett. Edzőként 
1908 alkalommal ült a kőszegi egyesület kis-
padján, hat bajnokságot nyert csapataival. Já-
tékosai közül Kereki Zoltánra volt a legbüsz-
kébb, aki 37-szer a válogatottban is szerepelt.
Sporttörténészként óriási tudással rendelke-
zett, szívvel-lélekkel tevékenykedett a sport-

életben, rendkívüli precizitással 
végezte munkáját. Igazi Lóránt 
szakértő volt, nála jobban sen-
ki sem ismerte Kőszeg egyetlen 
olimpiai bajnokának életútját. 
Munkásságát számos könyv 
és a Hősök Tornya Múzeum 
állandó sportkiállítása örökíti 
meg. Sportemberi teljesítmé-
nyéért és a kőszegi sporttör-
ténet elkötelezett gyűjtéséért, 
dokumentálásáért 2002-ben 

Pro Communitate-díjban, majd 2012-ben, 
a Kőszegi Sportegyesület alapításának 100. 
évfordulóján Kőszeg Városért kitüntetésben 
részesült.

Tudása, emberi tartása tiszteletet parancsolt, 
mégsem volt távolságtartó, hanem barátként 
tekintett sporttársaira. Aktívan bekapcsolódott 
baráti körünk munkájába, publikációi újsá-
gunkban is megjelentek. Húsz éves egyesületi 
munkája elismeréseként elnökségünk neki 
ítélte oda elsőként a Csejthey Lajos-díjat, 
melyet jubileumi ünnepségünkön adtunk át 
számára. Hálával és köszönettel tartozunk a 
sorsnak a sok-sok közös élményért. Halálával 
pótolhatatlan veszteség érte olimpiai körün-
ket, emlékét tisztelettel és örökre megőrizzük.
Isten veled, nyugodj békében Ede bácsi!

Gál László
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A mexikói olimpiára és Szarka Zoltánra 
emlékeztünk

Ötven évvel ezelőtt nyert 
utoljára olimpiai bajnoksá-
got labdarúgó válogatottunk. 
A csapat tagja volt Szarka 
Zoltán, a Haladás kiváló ka-
pusa, egyesületünk alapító 
tagja is. A mexikói olimpia 
és Szarka Zoltán tiszteleté-
re tartott megemlékezésünk 
díszvendégei olimpiai bajnok 
csapattársak voltak, a salgó-
tarjáni Básti István és Szalay 
Miklós. Szarka Zoltán özve-
gye, lánya és több családtagja is részt vett a 
rendezvényen.
Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke Szarka 
Zoltán herényi temetőben lévő sírjánál mon-
dott beszédében méltatta a kiváló kapuvédő 
emberi és sportolói nagyságát, kiemelve, hogy 
Zoli igazi példakép volt. A megemlékezés

 koszorúzással zárult, majd a jelenlévők gyer-
tyagyújtással tisztelegtek Szarka Zoltán emlé-
ke előtt.
Az est második részében klubhelyiségünkben 
Básti István és Szalay Miklós segítségével a 
szépszámú érdeklődők átélhették a mexikói 
olimpiai játékok varázslatos hangulatát, a két 

„stécés” labdarúgó soha nem hallott történe-
tek, sztorik felidézésével tette még emléke-
zetesebbé a visszaemlékezést. A fi lmkockák 
segítségével Szarka Zoltán maga is felidézte 
pályára lépését a futball szentélyében, a híres 
Azték-stadionban. Gál László, egyesületünk 
alelnöke kérdései nyomán a két olimpiai baj-
nok vendég saját pályafutásáról is mesélt. 
Mindketten óriási dolognak tartották, hogy vi-
dékről sikerült bekerülniük az olimpiára utazó 
válogatott keretébe, ez a hatvanas években 
óriási dolognak számított. Az olimpiai baj-
noki cím megszerzésében dr. Lakat Károly 
szövetségi kapitány elévülhetetlen érdeme-
it emelték ki, aki óriási pedagógiai érzékkel 
bánt a játékosokkal. Elmondták, hogy egysze-
rűen leírhatatlan érzés volt a dobogón állni az 
Azték Stadionban és hallgatni a magyar him-
nuszt a győzelem után.
Básti István és Szalay Miklós is részt vett 
októberben a Magyar Olimpiai Bizottság ál-
tal, az 50 éves jubileum alkalmából szervezett 
mexikói utazáson. Az est végén itt szerzett 
élményeikről is meséltek. A jó hangulatú be-
szélgetés végén a hálás közönség vastapssal 
köszönt el a két szimpatikus sportembertől.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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