Előszó
Kedves Olvasó!

2

Amikor a XIX. század utolsó harmadában Pierre de Coubertin báró megálmodta az antik olympiai játékok modernkori felújítását, aligha gondolta,
hogy a földkerekség egyik legsikeresebb és legnépszerűbb eseményét indítja útjára. Az 1896 óta íródó sikertörténet során hazánk sportolói a kezdetektől meghatározó szerepet játszottak. 120 év alatt az olimpiai gondolat a magyar
közgondolkodás szerves része lett. Méltán népszerű olimpiai bajnokaink, érmeseink
számos alkalommal szereztek örömet és büszkeséget Magyarországnak. Közülük
sokan voltak az 1996-ban, a centenárium évében alapított körünk, a Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület vendégei. Lelkes sportbarátok és kiváló sportolók által létrehozott egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy az olimpizmus nemes
eszméjét népszerűsítse minden lehetséges eszközzel és módon. Két évtized után büszkén mondhatjuk, hogy amit kitűztünk, az meg is valósult. Élménybeszámolók, kiállítások, könyvek, vetélkedők, előadások és számos más rendezvény révén az ötkarikás
gondolatot terjesztjük és népszerűsítjük egyre szélesebb körben. Tevékenységünket az
olimpiai gondolat iránti elkötelezettség, a baráti hangulat és az értékteremtő munka
jellemzi. E füzetben az alapítás óta elmúlt húsz év történéseiből nyújtunk át – kedvet
csinálva talán másoknak is az ötkarikás szellemiséghez – egy csokorra valót.
Horváth Vilmos elnök
Balogh József

Elmélkedés a tóparton
az 50 yardos olimpiai döntő előestjén, St. Louis, 1904. szeptember 5.
Én,
egy emberi porszem, Halmay Zoltán,
állok a távoli tónak partján,
táncol a sok-sok hullám,
megborzongat…
50 yard hív holnap,
s majdani hírnevet szerzek-e itt…?
50 yard,
Uram, semminek tetszik bár ez a táv,
mégis: mennyire messzi a vége…!
Súlyos az álmom:
napfény-tollú sirályok röpte vezérel,
szállok a büszke habokban,
gyűröm a múló métereket…
Győzök a sorson?

Hallom a Himnuszt szótalanul,
még bennem szól csak az Erkel-i dallam…
Akkora itt ez a tó,
s oly’ kicsi hozzá képest emberi voltom…
Istenem,
kell, hogy nézz rám távol-egedből,
két karomat te segítsd majd
még sebesebbé…!
Szirmát bontja a nappal,
ébred a Verseny…
Tudsz-e vajon most rólam,
Hunnia népe,
távoli, szép Magyarország?

Névadónkról
Halmay Zoltán, a magyar sport hőskorának kiemelkedő sportembere, az ún. „magyar tempó”, a váltott
karú, lábmunka nélküli gyorsúszás legsikeresebb
művelője 1881. június 18-án, a Pozsony megyei Magasfalu (ma Vysoká pri Morave) melletti Dubrava
tanyán született. 1904-ben az 50 és 100 yardos gyorsúszásban győzött a St. Louis-i olimpián.
1900-ban Párizsban mutatkozott be az ötkarikás játékokon, majd a St. Louis-i sikerek után, 1906-ban a
pánhellén olimpián tagja volt az aranyérmes 4x250
m-es stafétának. 1908-ban Londonban nem csupán
versenyzőként, hanem edzőként is olimpikon volt.
Az 1906-os olimpia nélkül 2 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérem az olimpiai mérlege. 14-szeres magyar
bajnok, de angol, német és osztrák bajnokságot is
nyert. 100 m-en, 50 és 220 yardon világcsúcstartó
volt. Sokoldalúságát jelzi, hogy úszásban a világhírig jutott, de a kor divatjának megfelelően emellett
kiválóan atletizált, vízilabdázott, jéghokizott, evezett és remek labdarúgó volt a MUE csapatában.
1900-ban nyerni tudott az összetett országos gyorskorcsolya bajnokság 5000 m-es versenyszámában is.
Visszavonulása után edzőként tevékenykedett, kétszer volt a MÚSZ szövetségi kapitánya.
1945 után sokat betegeskedett, egykori ellenfele,
Charles Daniels gyógyszerküldeményekkel támogatta. 1956. május 20-án, Budapesten hunyt el, sírja a
Farkasréti temetőben található.
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Megalakulásunkról és
működésünkről
Alapító tagjaink abból a háromfős szellemi
olimpiai csapatból és a köréjük csoportosult
egykori vetélytársakból kerültek ki, akik a
centenáriumi olimpia évében megnyerték
a MOB, a MOA és a Magyar Televízió által
szervezett „Irány Atlanta” című olimpiatörténeti vetélkedőt. A 32 sportbarát között
neves sportolók, edzők, valamint tanárok,
nyugdíjasok és diákok egyaránt megtalál-
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Komoly tagdíjaink ellenére
sem tudnánk támogatók nélkül
programjainkat megvalósítani.
A Magyar Olimpiai Akadémia az
egyik legrégebbi támogatónk. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata évről évre kiemelkedő összeggel segíti
programjainkat. Komoly bevételünk van
az SZJA 1%-ából, köszönhetően felajánlóinknak. A Nemzeti Civil Alapprogram,
illetve a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatainak segítségével jelentősen
fejlesztettük működési feltételeinket. A
www.halmay.hu honlapunk látogatottsága töretlen, egyesületi újságunk, a Fáklya
is őrzi népszerűségét. Segítségükkel jól
megoldott a kommunikáció tagságunkkal
és szimpatizánsainkkal.
Programjainkat az elmúlt két évtizedben
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki találjon számára megfelelőt. Az
alábbiakban eddigi szerteágazó tevékenységünket mutatjuk be.
letésnapját Szarka Zoltán, Mexikó olimpiai lése.
bajnok labdarúgója, egyesületünk alapító tag- A születésnapi köszöntĘn minden tagtárja. Az idĘpont egyezĘség miatt kicsit késĘbb, sunk megjelenésére számítunk!
XVI. évfolyam 6. szám • 2012. szeptember

Pars Krisztián díszpolgár lett
Szarka Zoltán köszöntése

2012. szeptember 13-án, csütörtökön 18
órakor, a Malom SörözĘben lévĘ klubhelyi-

hatók. Az egyesületet kilenctagú elnökség
irányítja, melyet négy évre választ a közgyűlés. Taglétszámunk évek óta hetven fő
körül mozog, azonban szimpatizánsaink
száma ennek többszöröse.

ségünkbenésfogjuk
köszönteni
olimpiai baráti
barátnĘjének.
A rendezvény
bePars Krisztián ünneplésére gyĦltek össze anyjának
körünk nevében. Még frissen él bennünk annak a 2002. évi
ünnepégnek
emléke,
ahol az
zárult,
melybe Pars
Krisztián
szĦkebb hazájában, Szentgotthárdon. Sokan szélgetéssel
1968-ban olimpiai bajnokságot nyert csapattársaival
ünnepeltük
szüedzĘje,együtt
Németh
Zsolt ésZolia már60.emlívoltak kíváncsiak a város világhírĦ sporto- mellett
letésnapját. Szinte hihetetlen, hogy közte
elteltGécsek
már egy
évtized,
hiszen Zolit látva, azt
Tibor
is bekapcsolódott.
lójának köszöntésére, akinek a város képvi- tett
hihetnénk, hogy megállt az idĘ, Ę semmit nem
változott. Olimpiai Egyesületünk díszpolgári
A londoni olimselĘ-testülete
díszpolgári címet adocímre javasolta az idén, melyrĘl még ebben
pia
zárónapján
a hónapban dönt Szombathely MJV közgyĦünnepelte 70. születésnapját Szarka
mányozott.
A címetZoltán,
igazoló Mexikó
okmánytolimpiai lése.
A születésnapi köszöntĘn minden tagtárbajnok labdarúgója, egyesületünk alapító tagja. Az idĘpont
miatt kicsit
Huszár
GáboregyezĘség
polgármestertĘl
vettekésĘbb, sunk megjelenésére számítunk!
át Krisztián, aki aztán megköszönte a
Pars Krisztián díszpolgár lett
szentgotthárdiaknak,
szüleinek, csaanyjának és barátnĘjének. A rendezvény bePars Krisztián ünneplésére gyĦltek össze
szélgetéssel zárult, melybe Pars Krisztián
szĦkebb hazájában, Szentgotthárdon. Sokan
ládjának,
testnevelĘinek,
hogyvilághírĦ
segítet- sporto- mellett edzĘje, Németh Zsolt és a már emlívoltak kíváncsiak
a város
tett Gécsek Tibor is bekapcsolódott.
lójának köszöntésére, akinek a város képviték,
elindították
ezen
a
pályán.
Jelen
selĘ-testülete díszpolgári címet adományozott. A címet igazoló okmányt
volt
a szintén
szentgotthárdi vette
nagy
Huszár
Gábor polgármestertĘl
át Krisztián, aki aztán megköszönte a
elĘd, Gécsek Tibor is,szüleinek,
dr. Vargyas
szentgotthárdiaknak,
családjának, testnevelĘinek, hogy segítetCsaba,
a Vas Megyei
Szöték,
elindították
ezen a Atlétikai
pályán. Jelen
volt a szintén szentgotthárdi nagy
elĘd,
Tibor emlékplaketteket
is, dr. Vargyas
vetségGécsek
elnöke pedig
Csaba, a Vas Megyei Atlétikai Szövetség
elnöke
pedigszüleinek,
emlékplaketteket
adott
át
Krisztián
keresztadott át Krisztián szüleinek, kereszt-

Élménybeszámolók
Nyitórendezvényünkön 1997. február 28án körünkben üdvözölhettük a párizsi
olimpia szlovén tornászát, Leon Štukeljt,
a világ akkori legidősebb olimpiai bajnokát. A közönség ámulatára a 98 éves
sportember egy karfás széken kifogástalan
ülőtartást mutatott be. Őt követték a „Vasi
csillagok”, azaz a Vas megyei származású
olimpiai bajnokok: Hegedűs Csaba birkózó, Novák Dezső és Szarka Zoltán labdarúgók, valamint Tatai Tibor kenus.
Vendégünk volt több kalapácsvető olimpiai bajnok is, így Kiss Balázs, az atlantai
aranyolimpia és Zsivótzky Gyula, a mexikói ötkarikás játékok győztese. Jurij Szedih
személyében pedig egy igazi világnagyságot üdvözölhettünk körünkben, aki még
mindig versenyszáma világcsúcsát tartja
stuttgarti szédületes dobásával.
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Megtudhattuk, hogy Szymon
Ziólkowski mennyire ápolja
a magyar–lengyel barátságot.
Gécsek Tibor, a 20. század legjobb vasi atlétája többször is
vendégünk volt, legutóbb 50.
születésnapja alkalmából köszöntöttük. Nagy ünneplésben
részesült az olimpiai bajnok Pars
Krisztián és edzője, Németh Zsolt a
londoni olimpia után. Az atlétahölgyeket
Kádárné Csák Ibolya, a berlini olimpia magasugró bajnoknője, valamint Vaszi Tünde
és Urbanikné Rosza Mária képviselték.
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Nem kevésbé előkelő vízilabdázó vendégeink névsora. Csupa olimpiai bajnok: a Komjádi-féle aranycsapat álló bekkje, dr. Ivády Sándor 95 évesen vállalta a Bécs–Szombathely út
megpróbáltatásait, felejthetetlen párost alkotott Gyarmati Dezső és Jeney László, Faragó
Tamást pedig 15 csinos Európa-bajnok hölgy
is elkísérte a vasi megyeszékhelyre. Minden
idők legeredményesebb vízilabdaedzője, a
horvát Ratko Rudics lebilincselő szerénységgel beszélt pályafutásáról. Kemény Dénes, a
magyar sikerkapitány büszkén emlékezett
a korábbi évek eredményeire. Dr. Kárpáti
György remek sztorik felidézésével engedett
bepillantást nyerni a vízilabdasport mindennapjaiba. Cservenyák Tibor sportélményei
mellett civil sikereiről, esetleges kudarcairól
is beszélt. Őt születésnapján is köszöntöttük,
nagyra értékelte egyesületünk tevékenységét és kérte felvételét baráti körünkbe. Azóta
Zürichben is nagyon jól cseng a Halmay név.
Vári Attila a sydneyi olimpiai döntőben lőtt
csodálatos góljáról és a Kemény-csapatt fényes meneteléséről is beszélt.
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A legendás Aranycsapat tagjai
közül találkozhattunk Hidegkuti Nándorral, Buzánszky Jenővel és Grosics Gyulával, aki
az „Évszázad mérkőzésének”
50. évfordulóján látogatott el
körünkbe. Várhidi Pál, az újpesti sikeredző és Tóth II József,
az ördöngösen cselező, merseváti
jobbszélső is mesélt körünkben a magyar futball aranykoráról. Szarka Zoltánt
60. születésnapi estjén négy olimpiai bajnok csapattársa is megtisztelte jelenlétével: Keglovich László, Básti István, Szalay
Miklós és az egykori rivális Fatér Károly.
Az utolsó, BEK-döntőben szerepelt magyar labdarúgót, az olimpiai ezüstérmes
Kű Lajost 50. születésnapja alkalmából is
köszöntöttük. 2008-ban Varga Zoltán, a Ferencváros történetének egyik legkiválóbb
labdarúgója, sportágának zseniális művésze volt egyesületünk vendége.

A sydneyi olimpiát megelőzően Mocsai
Lajos, a női kézilabdázók szövetségi kapitánya, Kökény Bea, csapatkapitány és Rácz
Mariann, az egykori kiváló kapus is nagy
várakozással és optimistán tekintettek a
küzdelmek elé. A Sydneyben szintén csapattag és ezüstérmes Farkas Ágnessel több,
mint egy évtizeddel később idéztük fel pályafutása legszebb pillanatait. Hajdu János
kapitánysága idején a női kézilabda válogatott legnagyobb csillagaival egyidőben
találkozhattunk. Olimpiai bajnok kenupárosunk, a Pulai Imre – Novák Ferenc duó
bebizonyította, hogy nem csak sportáguk,
hanem „a humor olimpiai bajnokai” is. Hasonló jó hangulatot teremtettek neves elődeik, a „vasi kenukirályok” is, azaz Hajba
Antal és Tatai Tibor. Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenuzó szintén nem
ment a szomszédba egy kis vidámságért,
vele Körmenden randevúztunk.
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Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok
vívónő négy olimpia és négy földrész élményeit idézte fel hallgatóságának. Kulcsár Győző, a Nemzet Sportolója egy emlékezetes esten népszerűsítette kedvenc
sportágát, a vívást. Az első Szombathelyi
Vívónapon Rajczy Imre és Komatits József
vívók előtt tisztelegtünk, közösen a Szombathelyi Vívóakadémiával. Sákovicsné Dömölky Lídia és dr. Kamuti Jenő, a sportág legendái is velünk tartottak, akik sok jó tanáccsal szolgáltak
a helyi vívópalántáknak. Különleges alkalom volt,
amikor Rajczy Imre Katalin lánya férjével és fiával Argentínából látogattak el Szombathelyre. Elkísérte őket
Péter és felesége is, akik a legközelebbi
Rasztovich Péte
Magyarországon
élő Rajczy leszármaM
zottak.
Hámori Jenő olimpiai bajnok
z
kardvívó
szintén Amerikából, New Ork
leansból
érkezett hozzánk.
le

10

Vendégünk volt a millenniumi olimpia
ezüstérmes birkózója, Bárdosi Sándor is,
majd 2003-ban egykori világklasszisok
egész sorával találkozhattunk. Komáromi
Tibor és Gáspár Tamás olimpiai érmesek
mellett két olimpiai bajnok, a fehérorosz
Madzsidov, valamint a koreai An Han
Bong, illetve az orosz ezüstérmes Csebokszarov, Hegedűs Csaba korábbi nagy
ellenfele is élménybeszámolót tartott. Az
„évszázad magyar birkózóját”, Polyák
Imrét Németh Nyiba Sándor vasi birkózó
olimpikon „Bajnok vagy” című versével
köszöntötte. Mexikói olimpiai bajnokunk,
Varga János pedig atléta felesége és vívó
olimpikon lánya, Gabriella társaságában
látogatott Szombathelyre. Kovács Antal,
azaz „Atom Anti” személyében egyetlen
cselgáncsozó olimpiai bajnokunk is egyesületünk
süle
sü
letü
tünk
nk vendége
ven
endé
dége
ge volt.
vol
oltt.
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Minden idők legjobb öttusázója, Balczó András a
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium népes közönségének nem csak sportélményeiről mesélt, hanem hitről és Istenről is, erkölcsi tartást sugallva hallgatóságának. Ugyancsak emlékezetes
estet szerzett a sportrajongóknak a hetvenes évek
kiváló tornásza, Magyar Zoltán, a „lólengés utánozhatatlan klasszisa” is. A „Magyar utód” Guczoghy György szintén olimpiai baráti körünk vendége
volt. A tornász hölgyek közül Makray Katalin mesélt vasi
kötődéséről és pályafutása nagyszerű pillanatairól. Őt kerek
születésnapja alkalmából is köszöntöttük.
2007-ben négyfős erdélyi küldöttség érkezett Szombathelyre.
Révész Katalin, a Kovászna Megyei Olimpiai Akadémia elnöke,
Áros Károly, a Háromszék című lap sportrovatának vezetője,
számos nagysikerű könyv szerzője, Sántha Károly a Sepsiszentgyörgyi Sport Club elnöke, atléta mesteredző, valamint Radu
Fruntes, a Brassói Egyetem professzora voltak meghívottjaink.
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Balczó András kiváló elődje,
Szondy István és méltó utódja,
Fábián László is izgalmas élménybeszámolót tartott. Asztalitenisz aranycsapatunk tagjai közül Gergely Gábor, majd
Jónyer István fogadta el meghívásunkat, akik felejthetetlen
élményeket szereztek hallgatóságuknak.
Kovács Kokó István ökölvívó
olimpiai bajnok és Buzek László, a röplabdázás Puskása szintén nagy közönségsikert arattak
megragadó előadásmódjukkal.
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Igaly Diána skeetlövő olimpiai bajnokunk nem csak beszélt sportágáról, hanem technikai bemutatót is tartott.
A téli sportokat először a Szombathelyen született Nagy Marianna és Nagy
László olimpiai és vb-érmes, Európabajnok páros műkorcsolyázók reprezentálták. Rajtuk kívül még Vajda László
és Szántó Kornél olimpikonok látogattak el
körünkbe. Az egyetlen magyar – igaz osztrák
színekben, de magyar szívvel – téli olimpiai bajnokot, Hunyady Emesét is üdvözölhettük Szombathelyen, majd néhány év múlva Regőczy Krisztina,
olimpiai ezüstérmes jégtánc párosunk hölgy tagja is
élvezhette egyesületünk vendégszeretetét.
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Kiállítások
Alakulásunk első évében Az olimpiák törtéénete címmel Borovitz Tamás, nemzetközi
zi
hírű gyűjtő sportrelikviáiból rendeztünkk
kiállítást. Bognár István tagtársunk több allkalommal is bemutatta bélyegkülönlegessségeit a torna, súlyemelés és atlétika sporttágakból. Kőszegen Jenkei Ede tagtársunkk
rendezte kiállítható formába a város híres
es
sportolóinak emléktárgyait, amelyek a

bélyegkiállítást az egy évvel korábban elhunyt felejthetetlen
tagtársunk, Bognár István emlékére. Tulajdonképpen klubhelyiségünk is egy állandó kiállító terem, ahol az eddigi emléklapok,
plakátok, zászlók egyaránt megtalálhatók.
talá
ta
lálh
lhat
atók
ók.

Hősi-toronyban tekinthetők meg. A szommbathelyi birkózó Grand Prix helyszínén
n
Benyák András sportágtörténeti kiállításaa
aratott elismerést. 2007-ben, a Herényiekk
Házában nyílt kerékpár-történeti kiállítáá
áson Bartos Róbert archív gyűjteménye is
megtekinthető volt. 2014 szeptemberében
n
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a Josskar-Ola Bélyeggyűjtő Körrel és a Magyar
ar
Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Vas
as
megyei Bázisával közösen rendeztünk
k
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Előadások
Dr. Szabó Lajos, a Testnevelési és Sportmúzeum főigazgatója több alkalommal
is tartott előadást a sport és az olimpiák
hőskoráról. 2004 májusában az ő előadása
– Halmay és kora – nyitotta meg a Halmay
Emlékévet.
A Fradi Futballmúzeum alapítója és vezetője, Nagy Béla az akkor 100 éves Ferencváros történetéből nyújtott át egy csokorra
való érdekességet.
Csőke József, Balázs Béla-díjas filmrendező
Mesélő filmkockák címmel tartott filmvetítéssel egybekötött filmtörténeti ismertetőt.

2012. december 12-én korunk
egyik legkiemelkedőbb olimpiatörténésze, Berlinből csak
a kedvünkért érkezett Volker
Kluge tartott nagy sikerű előadást Malom utcai klubunkban
Albert Meyer, az 1896-os olimpia fotográfusa címmel.
Dombóvári Sándor tagtársunk 100. születésnapján régi barátja, Tar László rendhagyó előadással emlékezett az egykori kiváló atlétára. Az Ezt fütyülték az olimpiákon
című zenés összeállítás igazi csemege volt.

2006 őszén
ő é dr.
d Nádori
Nád
á i László
Lá ló sportpszii
chológus Olimpia a forradalom árnyékában
című előadásában személyes élményeit is
felidézte az 1956-os melbourne-i olimpiai
játékokról.

Csíkszeredáról
Csíki András visszatérő
C
vendégünk,
aki mindig valamilyen érdev
kes
k előadással készül vasi látogatásaira.
Ötkarikás
unikumok elnevezésű előadássoÖ
rozatunk
keretében egyesületünk tagjai
ro
közül
Horváth Vilmos, dr. Hencsei Pál,
k
Mecsériné
Doktor Rozália és Gál László
M
rendszeresen
tartottak és tartanak az olimre
piai
p eszmét népszerűsítő előadásokat nem
csak
cs baráti körünk tagjainak, de iskolákban,
civil szervezeteknél, sőt a szombatb
helyi büntetés-végrehajtási intézetben is.
Utóbbi helyen Pars Krisztián is nagysikerű
beszámolót tartott londoni olimpiai győzelméről.
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Vetélkedők
A téli olimpiák népszerűsítésére vetéllkedőket rendeztünk előbb Nagano’988
címmel általános és középiskolások
k
számára, majd Salt Lake City 2002 címmmel egy levelezős játékot a Vas Népével
el
karöltve. Szintén levelezős vetélkedőő
volt az Ilyen a boksz elnevezésű fejtörő,
ő,
amelyet Csötönyi Sándor, a MÖSZ ellnöke támogatott.
2010-ben a Nagy Lajos Gimnáziumban
n
rendezett Hajós-napon a Ki tud többet a
vasi olimpikonokról? vetélkedő feladatait
it
baráti körünk vezetői állították össze.
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Egyesületünk tagjai sikeresen szerepeltek
az olimpiatörténeti vetélkedőkön. 1996-ban
az Irány Atlanta! vetélkedőt a Gál László
– Horváth Vilmos – Szakasics Zoltán trió
nyerte meg. Ugyanők négy év múlva – Kárándy Józseffel kiegészülve – harmadikok
lettek a Sydney 2000 játékon. A Magyar
Rádió Ötkarika Sydney-ért elnevezésű vetélkedőjét Gál László és Horváth Vilmos –
holtversenyben – nyerték meg, így ők újra
utazhattak a nyári olimpiára. Surányi Péter
budapesti tagtársunk győzött csapatban
a Sydney 2000, majd egyéniben a Magyar
Rádió téli olimpiai (dr. Hencsei Pál előtt)
és futball vb történeti (itt Gál László előtt)
vetélkedőjén.

2004-ben a MOA vetélkedőjének győzteseként kiutazhatott az athéni játékokra.
Mecséri Annamária, mint a Magyar Bélyeggyűjtők Szövetsége vetélkedőjének
győztese szintén egy hetet tölthetett az
athéni olimpián. A későbbi olimpiák előtt
megrendezett MOA szellemi olimpiatörténeti vetélkedőkön is szép helyezéseket
szereztek egyesületünk tagjai.
Mecséri Annamária és Tóth Attila tagtársaink országos vetélkedő győztes csapatok
felkészítőiként is jeleskedtek. Annamária
irányításával a körmendi Kölcsey Ferenc
Gimnázium csapat háromszor nyerte meg
a Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpiai vetélkedőt.

Könyvkiadás
Eddig nyolc könyv jelent meg a HALMAY
könyvek sorozatban. 1998-ban dr. Hencsei
Pál tagtársunk Olimpiai érdekességek című
könyvét adtuk ki, ami igazi kuriózum volt.
2001 karácsonyán Vasi olimpikonok címmel
jelentettük meg az ötven vasi olimpiai
résztvevő életútját feldolgozó kiadványunkat. Az athéni olimpia után Hencsei Pál

Montevideótól Johannesburgig
címmel került a könyvesboltokba. A szerző a világbajnokság ideje alatt egy utánpótlás
tornán vett részt a dél-afrikai
Hessequa tartományban, személyes élményeit is megosztotta a világbajnokság helyszínéről. 2011-ben Hencsei

átdolgozta és kiegészítette korábbi művét, melyet Ötkarikás érdekességek címmel
mutattunk be. A németországi labdarúgó
világbajnokság előtt Gál László Kis vb-történet című kötete látott napvilágot, számos
kuriózummal kedvet csinálva a futball legnagyobb fesztiváljához. A Dél-Afrikában
rendezett világbajnokság után Gál László
tovább bővítette a világbajnokságok érdekességeiről összegyűjtött adatbázisát, mely

Pál harmadszor adta közre folyamatos
gyűjtő munkájának legújabb csokrait Olimpiai kuriózumok címmel. Tóth II József és
Várhidi Pál 2005-ben közös élménybeszámolón voltak vendégeink. Tíz évvel később Gál László az ő életükről írt könyvet,
mely Az Aranycsapat elfeledett legendái címmel jelent meg. A HALMAY sorozat legutóbbi, Ötkarikás futballtornák című kötetét
is Gál László jegyzi.
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Emléktábla avatások és
megemlékezések
2001. március 31-én emléktáblát helyeztünk el az egyetlen szombathelyi születésű
olimpiai bajnok, Rajczy-Rasztovich Imre
szülőházán, ahol avatóbeszédet mondott
dr. Kamuti Jenő, olimpiai ezüstérmes tőrvívó. Jelen volt több Rajczy leszármazott,
valamint Rajczy „Baba” Brazíliában élő fia,
Americo Rajczy is.
Kőszegen a Zulawszky Béla olimpiai ezüstérmes vívó sírjára vésett emlék-feliratot
avattuk fel, amely most már hirdeti olimpiin,
ai eredményességét. Ugyancsak Kőszegen,
Lóránt Gyula emléksziklájánál tartottunkk
zt
megemlékezéseket. 2011. május 13-án részt
vettünk az Aranycsapat legendás tagjánakk
kőszegi újratemetésén.
Minden évben megkoszorúzzuk névvadónk, Halmay Zoltán sírját a Farkasréti
tii
temetőben és a Rajczy emléktáblát.

2004-ben volt 100 esztendeje, hogy Halmay
Zoltán 50 és 100 yardon győzött a St. Louisi játékokon. Ennek emlékére hirdettük meg
a Halmay Emlékévet. Magasfalun, névadónk szülőhelyén centenáriumi ünnepséget tartottunk és leraktuk a Halmay-emlékmű alapjait.
Halmay Zoltán születésének 125. évfordulóját már a Szlovák Olimpiai Bizottsággal
és Magasfalu önkormányzatával közösen
állított emlékműnél ünnepeltük, ahol felavattuk az új, magyar nyelvű emléktáblát
is. 2011 óta rendszeres és baráti a kapcsolatunk Magasfalu (Vysoká pri Morave) önkormányzatával. A község polgármestere,
Dušan Dvoran is szívügyének tekinti a Halmay kultuszt, névadónk kiváló kapocs a
magyar és a szlovák (sport)emberek között.
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2009 óta évente megrendezzük a Szombathelyi DOBÓ SE-vel közösen a Németh Pál
Emléknapot elhunyt tagtársunk, a „dobópápa” tiszteletére. Pali bácsi emberi kitartása, hite és egész élete példaként szolgál
mindannyiunk számára.

2010-ben a Nagy Lajos Gimnázium és a
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző
Egyesület az iskola főbejáratánál állíttatott
emléktáblát. Éppen 100 esztendeje volt annak, hogy első olimpiai bajnokunk – aki
építészként
is olimpiai ezüstérmet szerzett
építés
– megtervezte a gimnázium patinás
épületét,
mely akkor Vakok Intézetéé
nek
n épült.
Születésének
100 éves évfordulóján dr.
S
Földes
Éva, az 1948. évi londoni olimF
pia
p játékok művészeti versenyeinek
epikai
művek versenyága bronzérmee
se tiszteletére állíttattunk emléktáblát.
Ünnepi
beszédet mondott dr. Puskás
Ü
Tivadar,
Szombathely MJV polgárT
mestere.
m

2007. október 27-én méltóságteljes ünnepség keretében avattuk fel Sorkifaludon az
első Vas megyei születésű olimpiai résztvevő, dr. Csejthey Lajos emléktábláját.
Avatóbeszédet mondott Kulcsár Gergely
olimpiai ezüst- és bronzérmes gerelyhajító,
aki az ünnepség után érdekes és színvonalas élménybeszámolót tartott.
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Minden évben Halottak Napján koszorút
helyezünk el és mécsest gyújtunk elhunyt
tagtársaink sírján.

Sportesemények szervezése
Évente megrendezzük Halmay Zoltán
emlékére a Halmay úszókupát 50 yard
távon, férfi és női, illetve fiú és leány kategóriákban. Bükfürdő évek óta nagyszerű
helyszíne a versenyeknek, melyek itt óriá-

sikerült kupán egykori sztárok
is pályára léptek, így Novák
Dezső olimpiai bajnok, Kű Lajos olimpiai ezüstérmes és Máté
János KEK-döntős labdarúgó.

si népszerűségnek örvendenek.
denek. A verseny
fővédnöke volt többek között Szabó Tünde, olimpiai ezüstérmes hátúszó, Temes
Judit, Helsinki és Szabó „Joe” Barcelona
olimpiai bajnoka, valamint Risztov Éva,
aki később, Londonban nyert olimpiai bajnokságot. Tatai Tibor, olimpiai bajnok kenus, dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA
főtitkára és Dušan Dvoran, Magasfalu
polgármestere szintén volt már a verseny
díszvendége.
1999 nyarán öregfiúk labdarúgó tornát
rendeztünk, melyen többek között a Fradi
öregfiúk vegyes csapata is részt vett. A jól

években évzáró rendezvényünk
A korábbi éve
volt az egyesületi teke bajnokság. A versenyt nagy siker és jó hangulat jellemezte.

Különlegességek
Több mozgássérült sportolót is meghívtunk az elmúlt évek során. Megcsodálhattuk az első magyar paralimpiai bajnok, az
asztaliteniszező Tauber Zoltán még mindig félelmetes tudását. A IV.

senyek is voltak. A Halmay Emlékév rendezvénysorozatát Balogh József és Németh
Nyiba Sándor költő tagtársaink rímbe szedett gondolataival zártuk.

23

Halmay úszókupa fővédnöke
pedig egy rendkívül rokonszenves hölgy
volt, az úszó paralimpiai bajnok, Pásztory
Dóra. Különleges volt a Torontóban 1997ben a Speciális Téli Olimpián padlóhokiban győztes Kőszeg–Wink csapatának játékosaival és vezetőivel való találkozás.
Balogh József költő-tanár tagtársunk szervezésében Istenek ajándéka sport címmel
költői estet rendeztünk Vas megyei költők sporttémájú műveiből. Sport és líra
kapcsolata nem új keletű dolog, hisz 1912
és 1948 között az olimpiákon – Coubertin
báró kezdeményezésére – művészeti ver-

Egyesületi könyvtárunkat olimpiai baráti
körünk elhunyt titkáráról, Kárándy Józsefről neveztük el. A Savaria Egyetemi Központban működő könyvtárat Szekeres Pál,
paralimpiai bajnok vívó avatta fel.
Az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társasága (ISOH) a szervezet legrangosabb
kitüntetésével, a Vikelas-plakettel ismerte
el Horváth Vilmos munkásságát. Egyesületünk elnökének az ISOH elnöke, David
Wallechinsky és főtitkára, Anthony Bijkerk
Budapesten, a MOB székházában adták át
a díjat, melyet a NOB legelső elnökéről, a
görög Dimitriosz Vikelas-ról neveztek el.

Klubnapok, egyebek
Havonta tartunk klubnapokat, ahova elsősorban helyi kötődésű sportolókat hívunk
meg. Olimpiai Portré sorozatunk keretében
Tóth Gézától Márkus Erzsiig szinte minden vasi olimpikon vendégünk volt már,
de Patonay Imre körmendi kosárlabdaedző

kon Németh Pál mesteredzőt, a
„dobópápát”, Szarka Zoltánt,
a Haladás VSE egyetlen olimpiai bajnokát és Rehus Uzor
György súlyemelőt. Szintén
megünnepeltük Gécsek Tibor, a

is felidézte pályafutása legszebb pillanatait. A londoni olimpia után Pars Krisztián
és Hatos Gábor látogatottak el körünkbe
edzőikkel, Németh Zsolttal és Veréb Istvánnal. Köszöntöttük kerek születésnapju-

XX. század legjobb atlétájának 50. születésnapját. Dombóvári Sándor és Jenkei Ede
tagtársainkat 90. születésnapjukon, Sanyi
bácsit 95. születésnapján is köszöntöttük.

2006-ban új sorozatot indítottunk: klubnapjainkon egy-egy helyi sportegyesület
mutatkozott be baráti körünk tagjainak.
Megismerkedtünk többek között a Főiskola Sportegyesület, az Inter-Crosse Egyesület és a Kötélugró Klub tevékenységével.

1998 óta nagy siker a Halmay Bál, egyesületünk évnyitó rendezvénye. A több mint
száz vendég között rengeteg tombola nyereményt sorsolunk ki, ami fokozza az amúgy
úgy is jó
jó hangulatot.
h ng
ha
Olimpiai
Egyesületünk fennO
állása
óta kiváló kapcsolaá
tot
to ápol a Magyar Olimpiai
Akadémiával,
mely szervezet
A
legfőbb
szakmai támogatónk.
le
A vándorgyűlésein rendszeresen
részt veszünk. Nagyon
re
jó kapcsolatot ápolunk a többi
olimpiai
körrel is.
o
A különböző médiumok segítségével
széles tömegek is megsé
ismerhetik
tevékenységünket,
is
így
íg népszerűsítik egyesületünkön
keresztül az olimpiai
tü
eszmét
és mozgalmat. Szerene
csére
cs nincs okunk panaszkodni:
n a Vas Népe rendszeresen
beharangozza
rendezvényeinket, sőt be is
h
számol azokról. A Szombathelyen működő
helyi rádióadók felhívják hallgatóik figyelmét programjainkra, míg a Városi Televízió
sokszor tudósít összejöveteleinkről.
2004 őszétől az aktuális híreket és más érdekességeket már az interneten is megtekinthetik az érdeklődők a www.halmay.hu
cím alatt.
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Vendégeink Leon Štukeljtől
Guczoghy Györgyig
(1997 és 2016)
Dombóvári Sándor
Dvoran, Dušan
Dr. Faragó Tamás
Farkas Ágnes
Fatér Károly
Radu Fruntes
Füzessy József
Gáspár Tamás
Gergely Gábor
Gécsek Tibor

Ajkay Anikó
An Han Bong
Annus Adrián
Antalovits Ferenc
Áros Károly
Balczó András
Bárdosi Sándor
Básti István
Bóbis Ildikó
Bódi Bernadett

An Hang
Bong
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Antalovits
Ferenc

Braun
Ákos

Borovitz Tamás
Braun Ákos
Buslig Gyula
Buzánszky Jenő
Buzek László
Csák Ibolya
Csebokszarov, Vlagyimir
Cservenkai Donát
Cservenyák Tibor
Csiki András
Csőke József
Dancsó Zoltán
Deák-Bárdos Mihály
Deutsch Tamás
Divós Katalin

H A L M A Y

Z O L T Á N

Dancsó
Zoltán

Görbicz Anita
Grosics Gyula
Gyarmati Dezső
Gyulay Miklós
Hajba Antal
Hajdú János
Halmosi Zoltán
Hámori Jenő
Hanzlik János
Haklits András
Hatos Gábor
Herr Orsolya
Hunyady Emese
Dr. Hegedűs Csaba
Hidegkuti Nándor

O L I M P I A I

Horváth Attila
Igaly Diána
Illés Béla
Dr. Ivády Sándor
Ivanics Tibor
Iszak Sándor
Dr. Jakabházyné
Mező Mária
Jeney László
Jónyer István

Divós
Katalin

Dr. Faragó
Tamás

Füzessy
József

Kálmán László
Dr. Kamuti Jenő
Kárpáti Görgy
Keglovits László
Dr. Kemény Dénes
Kereki Zoltán
Király Ferenc
Kiss Balázs
Kluge, Volker
Komáromi Tibor
Koszogovits Mihály
Kovács Antal
Kovacsicz Mónika
Kovács Kokó István
Kökény Bea

H A G Y O M Á N Y Ő R Z Ő

E G Y E S Ü L E T

Krutzler Eszter
Kulcsár Gergely
Kulcsár Győző
Kű Lajos
Lantos Gábor
Lóránt Imre
Madzsidov, Kamandar
Magyar Zoltán
Makkos Vilmos
Makray Katalin
Márkus Erzsébet
Mészáros György
Mészáros Tibor
Mocsai Lajos
Dr. Molnár Tamás
Dr. Nádori László
Nagy Béla

Guczoghy
György

Haklits
András

Dr. Nagy Imre
Nagy József
Dr. Nagy László
Nagy Marianna
Novák Dezső
Novák Ferenc
Németh Lajos
Németh László
Németh Pál
Németh Nyiba Sándor
Németh Zsolt
Patonay Imre
Pars Krisztián
Pásztory Dóra
Polyák Imre

H Ú S Z

É V E

A Z

Pulai Imre
Regőczy Krisztina
Rajczy, Americo
Rajczy Katalin
Rácz Marianna
Rehus Uzor György
Révész Katalin
Risztov Éva
Rudics, Ratko
Sákovicsné Dömölky Lídia
Sántha Károly
Simon Csaba
Siti Beáta
Stark András
Štukelj, Leon
Szabó József
Szabó Tünde

Horváth
Attila

Márkus
Erzsébet

Makkos
Vilmos

Dr. Szabó Lajos
Szalay Miklós
Szamoránsky Piroska
Szántó Kornél
Szarka Zoltán
Szécsi Zoltán
Szekeres Pál
Szilágyi Ákos
Szondy István
Szedih, Jurij
Tar László
Tatai Tibor
Tauber Zoltán
Temes Judit
Tomori Zsuzsa

O L I M P I A I

Tóth Géza
Tóth Péter
Tóth II József
Török Péter
Urbanikné Rosza Mária
Vajda László
Varga Gabriella
Varga János
Varga Zoltán
Várhidi Pál
Vári Attila
Veréb István
Vérten Orsolya
Wichmann Tamás
Vaszi Tünde
Ziólkowski Szymon
Zsivótzky Gyula

E S Z M E

Vlagyimir
Csebokszarov
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Kamandar
Madzsidov

és a
Ferencváros öregfiúk
(kispályás labdarúgás)
Kőszeg Wink (padlóhoki)
Női kézilabda válogatott
Női vízilabda válogatott
Sabaria Szombathely
női kézilabda
Szombathelyi Főiskola
Sportegyesület
Szombathelyi Inter-Crosse
Egyesület
Szombathelyi Kötélugró
Klub
Viktória Futball Club
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