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Június 28-án ünnepel-
te 75. születésnapját
a Sárosi-féle Haladás 
aranycsapat legendás 
kapitánya, Halmosi 
Zoltán. A Bozzaiban 
született egykori re-
mek labdarúgó 306 NB 
I-es mérkőzésen 19 
gólt szerzett a zöld-fe-
hér együttes színei ben. 
Tagja volt 1977-ben a vidék legjobbjaként a 
bajnokság 5. helyén végzett gárdának. 1975-
ben bár elveszítették a magyar kupadöntőt az 
Ú. Dózsa ellen, de mégis indulhattak a KEK 
küzdelmeiben. A válogatottba Sós Károly kül-
dött számára először meghívót, majd Hoff er 
József és Moór Ede kapitánysága idején nö-
velte válogatottságainak számát. Összesen 11 
alkalommal lépett pályára címeres mezben.

Az aktív játék befejezése után is hű maradt a 
vasi zöld-fehérekhez, szeretett klubjától vonult
nyugdíjba.

Olimpiai hagyományőrző egyesületünk 2022. 
július 22-én, pénteken 18 órakor a szombat-
helyi GÓL Vendéglőben fogja köszönteni a 
legendás labdarúgót, aki elnökségünknek is 
tagja. Addig is Boldog születésnapot, Isten 
éltessen jó erőben és egészségben, Zoli!

Nyári napforduló ünnepség Magasfalun
Dušan Dvoran polgármester meghívásának 
köszönhetően ebben az évben is részt vettünk 
Magasfalun, a Nyári napforduló ünnepségen. 
Dr. Tóthné Pászli Erzsébet egyesületi titkár, 
Mecsériné Doktor Rozália elnökségünk tag-
ja, Mecséri Csaba, Gál Tamás és Gál László
egyesületi elnök képviselte baráti körünket. 
Állandó kísérőnk ezúttal is Tímea volt, aki is-
mét mindenben segített bennünket. A sportpá-
lyán megrendezett ünnepség előtt megemlé-
keztünk Halmay Zoltánról a kultúrház előtti 

emlékművénél. Egyesületünk névadója éppen 
ezen napon, június 18-án született.



Rajczy Imre-díj átadása Makray Katalinnak
Az egyesületünk által alapított 
Rajczy Imre-díjat 2021-ben 
Schmittné Makray Katalin 
érdemelte ki. A díj átadására 
június 9-én – Katalin férjének, 
Schmitt Pál korábbi államfő-
nek köszönhetően – a Karme-
lita kolostorban került sor. Gál 
László, olimpia baráti körünk 
elnöke méltatta Schmittné 
Makray Katalin eddigi élet-
útját. Több, mint húsz évvel 
ezelőtt, a sydneyi olimpián indult kapcso-
latunk, amely az utóbbi években teljesedett 
ki. Katalin asszony többszörösen rászolgált 
a díjra, hiszen huzamosabb ideje segíti civil 
szerveződésünket. A díjazott Vasváron szü-
letett, majd Szombathelyen töltötte élete első 
időszakát, igazi lokálpatrióta módjára azóta 

is büszke vasi származására. Az eseménynek 
külön kuriózumot adott, hogy ezúttal a Rajczy 
Imre-díjat maga az olimpia bajnok 
névadó unokája, Honfi  János adta 
át. Felelevenítette nagyapja életé-
nek főbb állomásait, megköszönve 
a „halmaysoknak”, hogy Rajczy 
Imre emlékét ily módon is ápolják. 
Megtiszteltetés számára, hogy a 
család nevében ő adhatja át a díjat. 
Schmittné Makray Katalin meg-
köszönte az elismerést, majd to-
vábbi sikeres tevékenységet kívánt 
egyesületünknek.

A program Schmitt Pál köszön-
tésével folytatódott. A Magyar 
Olimpiai Bizottság tiszteletbe-
li elnöke, a NOB tiszteletbeli 
tagja májusban töltötte be 80. 
életévét. Az elmúlt negyedszá-
zadban elnök úr mindig vala-
mely módon támogatta, segítette 
egyesületünket, melynek ékes bi-
zonyítéka, hogy ő már 2017-ben 
kiérdemelte a Rajczy Imre-díjat. 

Gál László méltatta 
eddigi életművét, 
kiemelve kivételes 
sportdiplomáciai 
munkásságát. Elő-
dei, dr. Mező Fe-
renc és dr. Csanádi 
Árpád – ha élnének 
– méltán lehetnének 
büszkék utódjukra. 

Schmitt Pál a következő generáció előtt olyan 
magasra tette a mércét, hogy az szinte számukra 
átugorhatatlan. Gál László köszöntője zárása-
ként születésnapi plakett és diploma átadásával 
kívánt jó egészséget és további sikeres tevékeny-
séget az ünnepeltnek. Schm itt Pál megköszönte 
a születésnapi megemlékezést, majd szakszerű 
idegen vezetése mellett megtekintettük a Kar-
melita kolostor épületegyüttesét, ahol a magyar 
kormány is ülésezik. A kolostor teraszáról meg-
csodálhattuk a főváros gyönyörű látképét.
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Szombathelyen járt Tokió kajakkirálynője
Csipes Tamara olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok kajakozó 
személyében a jelen magyar 
sportjának egyik legfénylőbb 
csillaga látogatott el körünkbe. 
Bár Szombathely nem számít a 
kajak-kenu sportág fellegvárá-
nak, így is szépszámú közönség 
volt kíváncsi Tokió kajakki-
rálynőjére. Gál László, egye-
sületünk elnöke köszöntötte a 
tavalyi év legjobb női sporto-
lójának választott kajakozót, 
majd rögtön el is kezdődött a 
kötetlen beszélgetés. Tamara élsportoló csa-
ládba született, így nem volt kérdés számára, 
hogy sportolni fog. Édesanyja, Orosz Andrea 

válogatott úszó sportágában kezdett el spor-
tolni, majd 11 éves korában édesapja, Csipes 
Ferenc olimpiai bajnok kajakozó szakterüle-
tére váltott. 21 évesen, első világbajnokságán 
két aranyérmet nyert. Szabó Gabriellával 
párosban és a négyessel is a dobogó legfelső 
fokára állhatott. A villámkarrier folytatódott, 
2011-ben megválasztották az év legjobb női 
sportolójának. Készült a londoni olimpiára, 
de nagy csalódás érte, mert nem került be az 
ötkarikás játékokra utazó kajaknégyesbe. A 
következő évek igazi hullámvasutazást hoztak 
számára. Elkeseredésében Ausztráliába távo-
zott, de egy év után visszatért, belátta, hogy 

édesapja a világ legjobb edzője. 
Ismét világ- és Európa-bajnok 
lett. Azonban 2015-ben elkö-
vetett egy buta hibát, amely-
nek eltiltás lett az eredménye. 
Óriási akaraterővel és kitar-
tással ismét a legjobbak közé 
küzdötte fel magát. A londoni 
kisiklást feledtetve 2016-ban a 
riói olimpián aranyérmet nyert 
a Szabó Gabriella, Kozák Da-
nuta, Fazekas-Zur Krisztina, 
Csipes Tamara összetételű ka-
jaknégyes. 2017 novemberében 

anya lett. Ez a változás nem törést hozott az 
életében, hanem motivációt jelentett számára. 
Az anyaság tudatosságban és mentálisan na-
gyon megerősítette. Megtalálta igazi önmagát. 
A tokiói olimpián a négyes megvédte olimpi-
ai bajnoki címét, majd egyéniben egy arany-
nyal felérő ezüstérmet szerzett a remekül ver-
senyző új-zélandi Lisa Carrington mögött. A 
döntő futamát a jelenlévők újra megnézhették 
Csipes Tamara közvetítése mellett.

Az est végén a közönség is kérdezhetett a ki-
váló kajakozótól. Megtudhattuk, hogy az igazi 
célt a párizsi olimpia jelenti számára. Akkor 
35 éves lesz, a lánya miatt is szeretné befe-
jezni, aki éppen iskolába megy. Tamara már 
eddigi eredményeivel is örökre beírta magát a 
magyar sport aranykönyvébe. Bebizonyította, 
hogy aki tesz a sikerért, az a legnagyobb ma-
gasságokba is feljuthat.
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Elhunyt dr. Jakabházyné Mező Mária,
a Magyar Olimpiai Akadémia korábbi főtitkára

80 esztendős korában, 2022. júni-
us 28-án elhunyt dr. Jakabházyné 
Mező Mária, a Magyar Olimpiai 
Akadémia korábbi főtitkára. 1996-
ban nevezték ki a MOA főtitkárá-
nak, így egyesületünk negyedszáza-
dos történetével összefonódott neve. 
Számtalan olimpiai vándorgyűlésen, 
szellemi vetélkedőn találkozhattunk 
vele, de baráti körünk rendezvénye-
ire is gyakran ellátogatott. 76 évével a mai napig 
ő a Halmay úszókupák legidősebb indulója. 

2016-ban, 20 éves ünnepségünkön 
elsőként kapta meg az egyesületünk 
által frissen alapított Rajczy Imre-
díjat. Marika testnevelő tanárként 
szülővárosában, Gyöngyösön kezd-
te pályafutását. Kosárlabda, kézilab-
da és úszó edzői diplomát szerzett, 
sőt még női labdarúgókkal is fog-
lalkozott. A nyolcvanas években a 
Gyöngyösi Sportegyesületben töl-

tött be különböző sportvezetői tisztségeket. 1993 
óta dolgozott a Magyar Olimpiai Bizottság-
ban. Két évtizeden keresztül vezette a Magyar 
Olimpiai Akadémiát, 2017. januárjában fejezte 
be aktív tevékenységét. Élete összeforrt az olim-
piai mozgalommal, fáradhatatlanul terjesztette a 
Coubertin báró által megálmodott olimpiai esz-
mét, lelkesen koordinálta az olimpiai iskolák és 
körök működését. Halálával egy régi barátunkat 
veszítettük el. Jó szívvel emlékezünk az elmúlt 
évtizedek közös és felejthetetlen élményeire, 
emlékét tisztelettel megőrizzük.
Isten veled, nyugodjál békében!

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

Emlékezés Tóth II Józsefre
Öt évvel ezelőtt hunyt el Tóth II József, az 
Aranycsapat merseváti születésű jobbszélsője. 
A csepeli temetőben lévő sírjánál Gál László, 
egyesületünk elnöke idézte fel nagyszerű pá-
lyafutását, életének legfontosabb eseményeit. 
Ezt követően a csepeli stadion előtt álló Tóth 
II József – Czibor Zoltán szobornál folytató-
dott a múltidézés. Itt Buzek László, a magyar 
röplabdázás legnagyobb egyénisége emlékezett 
a kiváló labdarúgóra, akit jól ismert, hiszen 
mindketten a Csepel sportolói voltak. Részt 
vett a megemlékezéseken ifj. Tóth József, a 
legendás labdarúgó fi a és Bencze Márton, a 

Csepel FC csapatának játékosa is. Mindkét 
helyszínen koszorúzással tisztelegtünk Tóth II 
József emléke előtt.


