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A Magyar Úszó Híres-
ségek Csarnokának ez 
évi beiktatottjai: Selmeci 
Attila mesteredző, aki leg-
nagyobb sikereit Milák 
Kristóf edzőjeként érte 
el, Becsey János Barce-
lona kétszeres paralimpiai 
bajnoka, Gyurta Dániel 
olimpiai bajnok, aki 2012-
ben a londoni olimpián vi-
lágcsúccsal győzött, vala-
mint posztumusz Halmay Zoltán, az 1904-es 
olimpiai játékok kétszeres aranyérmese. Mi-
vel Halmay Zoltánnak nincs élő egyenes ági 
leszármazottja, ezért egyesületünket kérték 
fel a díj átvételére. A Magyar Úszó Szövet-
ség nagyszabású évzáró gáláján Gál László, 

olimpiai baráti körünk elnöke vette át a díjjal 
járó szobrot dr. Tóth Ákos címzetes egye-
temi tanártól, aki ezt megelőzően méltatta a 
St. Louis-i olimpia kétszeres olimpiai bajno-
kát. Gál László megköszönte a MÚSZ-nak, 
hogy az egyesületet tisztelték meg a rangos 

díj átvételével. Kiemelte, hogy névadónk szü-
lőfalujában, a ma már Szlovákiához tartozó 
Magasfaluban emlékművet állítottunk a 
település önkormányzatával karöltve három 
nyelvű emléktáblával, valamint 1999 óta meg-
rendezzük a Halmay úszókupát 50 yardon. 
Minden bizonnyal Halmay Zoltán is meg-
hatódva vette volna át a díjat, mivel életében 
nem kapott hasonló elismeréseket. Sajnos kis-
sé elfeledve, rossz egészségi állapotban élte 
utolsó éveit. Ez a mostani elismerés igyekszik 
pótolni a régi mulasztásokat.



Halmos i Zoltán 
köszöntése

Június 28-án ünnepelte 75. születésnapját 
Halmosi Zoltán, a Haladás 11-szeres váloga-
tott labdarúgója, elnökségünk tagja. Ebből az 
alkalomból olimpiai baráti körünk a GÓL Ven-
déglőben köszöntötte a legendás labdarúgót. A 
Gál László moderálása mellett zajló beszélge-

tés során az ünnepelt visszaemlékezett pálya-
futásának legfontosabb eseményeire, a Bozzai 
gyermekkortól a Haladásnál eltöltött éve-
ken keresztül a válogatott  mérkőzésekig. Az 
est folya mán két egykori játékostársa, Iszak 
Sándor és Hegedüs Péter is felidézték közös 
élményeiket a „Kapitánnyal.” Iszak Sándor
számos történet, sztori megosztásával támasz-
totta alá, hogy milyen kiváló labdarúgó és em-
ber volt klubtársa. Hegedüs Péter azt emelte 
ki, hogy ő elsősorban Halmosi  Zoltánnak 
köszönheti, hogy őt igazán befogadták Szom-
bathelyen. Tagtársaink szép számmal tisztel-
ték meg az ünnepséget, jelen volt többek kö-
zött Laki László, egykori Haladás elnök, aki 
egyesületünknek is tagja. A jó hangulatú estet 
Marton János nagyszerű harmonika játékával 
tette még emlékezetesebbé.
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Olimpiai vándorgyűlés Erzsébetligeten
Októberben a 15. születésnapját ünneplő Var-
jú Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezte 
meg a Magyar Olimpiai Akadémia 76. ván-
dorgyűlését. A rendezvényt és annak részt-
vevőit Fábián László, a Magyar Olimpiai 
Bizottság és Győr Béla, a Magyar Olimpiai 
Akadémia főtitkára köszöntötte. A napot a 
meghívott vendégek egy kiállítás megnyitó-
val kezdték, a jubiláló baráti kör elmúlt hat 
évének rendezvényeiből nyílt plakátkiállítás. 
Ezt követően került sor a mátyásföldi olimpiai 
táblák felavatására. Az Erzsébetligeti Szín-
ház nagytermében megrendezett konferencia 
már a harmadik kertvárosi volt, ezzel utol-

érték Szombathelyt és Kecskemétet, ahol 
korábban szintén három-három alkalommal 
rendeztek már vándorgyűlést.
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Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia Bucsuban
Zsúfolásig megtelt a kultúrház Bucsuban 
az 55. Nemzetközi Sporttörténeti Konfe-
renciára. A Kárpát-medencei Sport Hagyo-
mányőrző Egyesület mellett ezúttal Bucsu 
Község Önkormányzata és olimpiai baráti 
körünk voltak a társrendezők. Gál Sándor, 
Bucsu első embere köszöntötte a szépszá-
mú érdeklődőt. Őszinte örömének adott 
hangot, hogy településük adhat otthont a 
konferenciának. Fontosnak tartja azokat az 
összejöveteleket, amelyeken az anyaorszá-
gi és határon túli magyarság találkozhat. A 
polgármestert követően a konferencia fő-
védnöke, a térség országgyűlési képviselője

dr. Hende Csaba a sportról, mint a kultúra 
fontos szeletéről beszélt, s felhívta a fi gyelmet 
a magyar olimpiai sikerek nemzetmegerősítő 
szerepére. A köszöntők után Horváth Vilmos, 
a rendező egyesület elnöke „Származása? Ma-
gyar!” című előadásában bemutatta azokat a 
sportolókat, akik magyar felmenőkkel bírnak, 
ám nem Magyarországnak, hanem a történe-
lem viharai folytán új hazájuknak nyertek 
olimpiai bajnokságokat. Az öt olimpia bajno-
ki győzelme után Tarzant is alakító Johnny 
Weissmüller úszótól kezdve egészen Karikó 
Katalin lányáig, Francia Zsuzsáig mutatott 
be izgalmas életutakat. Őt Csíki András ny. 
Hargita megyei sportigazgató követte. „Szé-
kely olimpiai bajnokok„ című előadásában 
számos nagyszerű sportember alakját idéz-
te meg. Gál  László, egyesületünk elnöke a 

szomszédos Vaske-
resztesen örök álmát 
alvó, egykori kiváló 
sportoló Dombóvári 
Sándor pályafutását 
mutatta be, kiemelve, 
hogy ő volt az egyik 
utolsó all-round, azaz 
több sportágban si-
keres sportember. 
Sepsiszentgyörgyről 
érkezett a konferen-
ciára Csinta Samu, 
a kiváló újságíró. Az 
erdélyi sport állócsil-

lagai nevet viselő prezentációjában felidézte 
Bölöni László labdarúgó, Kicsid Gábor és 
Birtalan István kézilabdázók, Derzsi Ede 
röplabdázó és Szabó Kati négyseres olimpiai 
bajnok tornász alakját. Kiemelte, hogy a sike-
res sportolóknak milyen nehézségekkel kel-
lett megküzdeniük a gyakran magyarellenes 
közegben. Hollerné Mecséri Annamária és 
férje, Holler Péter közös prezentációjában a 
magyar ifjúsági olimpikonok egykori sikereit 
és későbbi felnőtt pályafutásokat tették górcső 
alá. Lendületes és fi atalos előadásukból kitűnt, 
hogy vannak olyan sportolók, akik az ifjúsá-
gi olimpiai bajnoki címtől eljutottak a csúcs-
ra felnőttként is. Ilyen például Milák Kristóf 
úszó és Tótka Sándor kajakos.



Őszköszöntő fesztivál Magasfaluban
A hagyományos őszköszöntő fesztiválnak az 
idén az adott nagyobb hangsúlyt, hogy itt talál-
kozhattunk polgármesterként utoljára Dušan 
Dvorannal, a falu leköszönő, nyugállományba 
vonuló első emberével. Házigazdáink ezúttal 
is a VIP Pub nevű étteremben vártak bennün-
ket, ahol ünnepélyesen köszöntöttük a polgár-
mestert. Előbb Gál László egyesületünk jelen-
legi, majd Horváth Vilmos korábbi elnökünk 
méltatta az évek során baráttá avanzsált falu-
vezetőt, felidézve az elmúlt évtized legemlé-
kezetesebb találkozásait. Dušan Dvoran pol-
gármester már első találkozásunkkor mély be-
nyomást tett ránk vendégszeretetével, magával 
ragadó, közvetlen személyiségével. Halmay 

Zoltán révén mesébe illő kapcsolatot sikerült 
kiépítenünk egymással, itt is megmutatkozott 
a sport összekovácsoló ereje. Dušan személyé-
ben nem csak egy agilis, a faluért mindig ten-
ni akaró vezetőt ismertünk meg, hanem igaz 
barátra is leltünk. A program ebédel folytató-
dott, majd tisztelegtünk Halmay Zoltán előtt 
a kultúrház előtti téren lévő emlékművénél. A 
főzőversenyen csapatunk Horváth Vilmos és 
Békefi  Miklós irányításával szorgosan dol-
gozott, babgulyásunk nagy sikert aratott. A 
hangulat egész nap remek volt, minden csapat 
rövid műsort is adott. Olimpiai klubunk sikeré-
hez nagyban hozzájárult Marton János kiváló 
tangóharmonika játékával.

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


