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Újra a Rezgő Tekéző és Söröző adott otthont 
amatőr tekeversenyünknek, mely rendezvény 
egyben a második 25 évünk nyitóeseménye 
is volt. Nagy érdeklődés és jó hangulat jelle-
mezte a VIII. Halmay Kupát.
A férfi ak mezőnyében a papírforma érvénye-
sült, Geider Attila ismét nagy magabiztos-
sággal dobva szerezte meg a bajnoki címet. 
A legutóbbi versenyhez képest Gál László és 
Horváth Péter helyet cserélt, ezúttal egyesü-
letünk elnöke állhatott fel a dobogó második 
fokára, míg „Pedrónak” most meg kellett elé-
gednie a bronzéremmel. Pontszerző helyen 
zárta a versenyt Békefi  Miklós, Woki Zoltán 
és Horváth Vilmos, akik szintén közel álltak 
a dobogós helyek megszerzéséhez.
A hölgyek mezőnyében a versenyen debütáló 
Paukovics Anikó rögtön győzelemmel mutat-
kozott be. Császárné Tardos Klára szintén 
remekül versenyezve lett ezüstérmes. A har-
madik helyen Csóka Barbara végzett nagy 
küzdelemben megelőzve Simonyi Ferencné, 
Brigit. A további helyezéseken – szintén di-
cséretes versenyzéssel – dr. Hollerné Mecséri 

Annamária, Mecsériné Doktor Rozália és 
Radányi Edit osztoztak.
A jó hangulatú verseny ezúttal is az ünnepé-
lyes eredményhirdetéssel zárult.



Sporttörténeti konferencia a Megyeházán
Miért jódlizott Tarzan? Ez is kiderült a szép-
számú közönség előtt megtartott 52. Nemzet-
közi Sporttörténeti Konferencián, melyet a 
Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző 
Egyesület olimpiai baráti körünkkel közö-
sen rendezett. A szombathelyi Megyeháza 
impozáns dísztermében Marton Ferenc, a 
Vas megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg 
a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy 
mennyire fontosak az anyaországi és határon 
túli magyarok közti civil kapcsolatok. Ráadá-
sul a sport éppen olyan terület, amely – párt-
állástól függetlenül – még inkább összehozza 
az embereket.

A konferencia első előadója, Horváth Vil-
mos, a Kárpát-medencei Sport Hagyomány-
őrző Egyesület elnöke „Művészlelkek” című 
prezentációjában olyan kiváló olimpikonokat 
idézett meg, akik nem csak a sportpályákon, 
hanem a művészet különféle ágazataiban is 
maradandót alkottak. A közönség például 
megtudhatta, hogy Johnny Weissmüller, a 
magyar származású ötszörös olimpiai bajnok 
úszó, Tarzanként miért éppen jódlira emlé-
keztető hangon hívott szorult helyzetekben 
segítséget fi lmjeiben.
A csíkszeredai Csíki András, Hargita me-
gye nyugalmazott sportigazgatója „Székely 
olimpiai bajnokok„ címmel idézte meg az ott 
született bajnokaink emlékét, s árult el róluk 
kulisszatitkokat. A magyarkanizsai Hegedűs 

László „Sport a bélyegeken az egykori Jugo-
szláviában” címmel tartott – történelemmel 
is fűszerzett – előadást. A konferencia zárá-
saként dr. Hollerné Mecséri Annamária és 
dr. Holler Péter közös előadásukban – külön-
böző szempontok alapján – a legutóbbi tokiói 
olimpiai játékok első helyezettjeit gyűjtötték 
egy csokorba, a tőlük megszokott magas szín-
vonalon.

Az alig egy hónappal korábbi dévai és a más-
napi pölöskefői konferencia előtt ismét bebizo-
nyosodott, hogy a sport- és olimpiatörténelem 
iránt, jó szervezés mellett igenis van érdeklő-
dés. Mindemellett a magyar-magyar kulturális 
kapcsolatok is tovább mélyülnek.
A konferencia előtt koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést tartottunk születésének 
110. évfordulója alkalmával az egyetlen szom-
bathelyi születésű olimpiai bajnok, dr. Rajczy 
Imre szülőházánál, melyen az erdélyi és dél-
vidéki sportbarátaink is részt vettek.
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Az első vasi paralimpiai bajnok
Bár Győrben született és a budapesti TFSE 
színeiben aratja sikereit, de ezer szállal kötő-
dik Szombathelyhez. Ekler Luca – így mond-
hatni – hazalátogatott, hogy eleget tegyen 
meghívásunknak. Egy olimpiásznyi idő alatt 
szinte minden elismerést begyűjtött és a toki-
ói paralimpián felért a csúcsra: távolugrás-
ban, kedvenc versenyszámában paralimpiai 
bajnok lett. Ez eddig még vasi sportolónak 

nem sikerült, korábban csak Lorencz Péter 
állhatott fel a dobogóra, aki 1984-ben, szintén 
atlétikában bronzérmet szerzett. A rendkívül 
szimpatikus és csinos sportolónő még szinte 
fel sem fogja, hogy milyen tettet vitt véghez.
Világcsúcstartóként érkezett Tokióba, ahol 
még fokozni tudta teljesítményét, és meg-
döntve saját rekordját lett az első női atléta 
paralimpiai bajnokunk. Luca elmondta, 
hogy a paralimpia minden előzetes várako-
zását felülmúlta, semmi más versenyhez nem 
hasonlítható hangulat uralkodott a játékokon, 
csodálatos érzés volt Japánban hazánkat 
képviselni és egy országnak örömet szerez-
ni. Úgy érezte, hogy a nagyszerű közösséget 
alkotó paralimpiai csapat itt fogadta be iga-
zán, felejthetetlen élményt jelentett számára 
az ötkarikás versenyek minden perce. Saját 
teljesítményét is értékelte. A tokiói játékok 
előtt megfogalmazott célkitűzéseit, melyek 
nem helyezéseket jelentettek, teljesítette. A 
kolumbiai Darian Faisury Jimenez Sanchez 
váratlan feltűnése egy éremtől fosztotta meg, 

de a 100 m döntőjében is fantasztikusan futott.
Hazatérve Tokióból részt vett a budapesti 
eucharisztikus kongresszuson, mint az ese-
mény egyik hírnöke. Ez az ünnepség is örök 
élményt jelentett számára, hisz a hit eddig is 
fontos szerepet játszott életében, betegsége 
idején – sportos családja mellett – hite tartotta 
benne a lelket és segítette átvészelni a borzal-
mas nehézségeket. A közönség soraiban Eri-
ka nagymamája és nevelőedzője, Halmosiné 
Séfer Rozália is ott ült. Rozi néni szerettette 
meg vele az atlétikát, hogy aztán pályafutása 
jelenlegi edzője, Szalma László nagyszerű 
munkája révén teljesedjen ki. Testvérei vízi-
labdáznak. Luca nagy álma válna valóra, ha 
egyik olimpián valamelyik öccse is olimpi-
konként vehetne részt, majd ugyanott ő ismét 
paralimpián versenyezne. Mivel mindannyian 
még nagyon fi atalok, így komoly esély lehet 
erre a bravúrra. A beszélgetés végén megje-
gyezte valaki: ez az élménybeszámoló való-
ban élményt jelentett mindenki számára.
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Elhunyt Benyák András alapító tagtársunk
Életének 76. évében elhunyt 
Benyák András egyesületünk ala-
pító tagja, a sport megszállottja. 
Bíztunk benne, hogy betegségéből 
ismét visszatér közénk, azonban 
ezúttal a sors másként rendelkezett, 
és december 13-án végleg bezárult 
életének földi pályája.
Mint a Ferencváros és Haladás fa-
natikus híve, a sportrelikviák gyűj-
tésének megszállottja, már ismeret-
ségünk előtt is óriási szaktekintélynek számított. 
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy – Albert 
fi ával egyetemben – alapító tagja lett egyesüle-
tünknek. András becsületes szakmája címfestő 
volt, aki mesterségét művészi szintre fejlesztette. 
Rendkívüli kézügyességét az elmúlt 25 évben 
számtalanszor megcsodálhattuk. Diplomák, okle-
velek, emléklapok őrzik az utókornak nagyszerű 
tudását. Mindig vidám, humoros megjegyzéseket 
tevő személye hozzátartozott rendezvényeink-
hez. A legutóbbi Németh Pál Emléknapon egye-
sületünk legmagasabb kitüntetését, a Csejthey 
Lajos-díjat még büszkén vette át.

Különleges helyet foglalt el And-
rás életében a gombfoci, hiszen 
ő honosította meg a sportágat Vas 
megyében. A sport mellett a másik 
nagy szerelme a zene volt. Zeneis-
kolába járt, ahol hegedülni tanult, 
majd tagja lett a szimfonikus ze-
nekarnak. A zene iránti rajongása 
egész életét végigkísérte.
Kedves András!
Az elmúlt 25 évben óriási megbe-

csülést, tekintélyt vívtál ki olimpiai baráti körünk 
tagjai körében. Nemcsak sportszakmai tudásod 
miatt, hanem emberként is tiszteltünk. Olyan űrt 
hagysz most magad mögött, melyet korábban 
csak Németh Pál, Balogh József, Szarka Zol-
tán és Hencsei Pál hagyott. Hiányozni fognak 
a tartalmas beszélgetések, szakmai meglátásaid, 
életvidám egyéniséged. Köszönjük az elmúlt 
évek barátságát és a sok-sok felejthetetlen él-
ményt, melyet közösen átélhettünk. Szomorú, 
megtört szívvel búcsúzunk Tőled. Emlékedet 
tisztelettel és szeretettel megőrizzük.
Isten veled, nyugodjál békében!

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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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Meghalt Baán Béla tagtársunk
Életének 70. évében – szintén 
karácsony előtt – meghalt Baán 
Béla, egyesületünk tagja. Egyetlen 
gyermekként özvegy édesanyjával 
élt a megyeszékhelyen, akit nagy 
szeretettel gondozott. A sors kiszá-
míthatatlansága folytán egymást 
követve szólította magához a Te-
remtő őket. Béla 2015-ben csatla-
kozott olimpiai baráti körünkhöz, 
de már korábban is látogatta ren-
dezvényeinket. A sport mellet az irodalom és 
a zene iránt érdeklődött, egykor könyvtáros-
ként dolgozott. Csendes, a refl ektorfényt kerü-

lő ember volt, szeretett a háttérben 
maradni. Beszélgetéseink során 
feltűnt nagyfokú tájékozottsága, 
műveltsége. Vidám természetével 
sikerült jól beilleszkednie közénk, 
úgy érezzük, hogy szívesen jött 
körünkbe.
Kedves Béla!
Bánatos szívvel búcsúzunk Tőled, 
hiányozni fog szerény, visszafo-
gott, de mindig derűs személyed 

összejöveteleinkről.
Emlékedet örökre megőrizzük, nyugodjál 
békében!


