
Olimpiai bajnok a jazz őshazájából
Vendégünk lesz Hámori Jenő
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Ritkán érkeznek ven-
dégeink a tengerentúlról, 
utoljára Rajczy Imre 
Katalin lánya és család-
ja látogattak el körünk-
be Argentínából. Most 
ismét egy érdekesnek 
ígérkező élménybeszá-
molóra hívunk minden 
sportbarátot. 2014. május 21-én, szerdán 18 
órakor a Malom Söröző Olimpia termében 
Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kard-
vívóval találkozhatunk, aki New Orleansban 
él, de egyre gyakrabban látogat haza Magyar-
országra. A három nagy öreg – Gerevich Ala-
dár, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf – mellett 
ő is tagja volt az 1956-ban olimpiai bajnok-
ságot nyert kardcsapatnak, azonban Ausztráli-

Visszatérő vendégünk Erdély-
ből Csíki András barátunk, aki-
nek előadásait hallgatva már jól 
megismertük Csíkszereda sport-
ját. Tavaly, erdélyi körutazásunk 
alkalmával személyesen is meg-
látogattuk azokat a helyeket, me-
lyekről András előtte mesélt. Ter-
mészetesen a szervezést szintén ő 
vállalta magára, ment is minden 
zökkenőmentesen. Improvizálnia 
is kellett, hiszen Tóth Ferenc 
útitársunk vakbélműtétje nem 

volt programba iktatva, de And-
rás ekkor is önzetlenül segített. 
Márciusban, egy nappal 60. szü-
letésnapja előtt érkezett Szom-
bathelyre. Ezúttal nem volt elő-
adás, hanem kötetlen beszélgetés, 
melynek során Andrást – számára 
váratlanul – felköszöntöttük ke-
rek születésnapja alkalmából. A 
hangulatos esten – Marton Já-
nos tangóharmonika játékának 
köszönhetően – felcsendültek a 
legszebb magyar nóták is.

ából ő nem tért haza. Az 
Egyesült Államokban, 
New Orleansban telepe-
dett le, de a sportolással 
nem hagyott fel, kétszer 
nyert amerikai bajnoksá-
got és az 1964-es tokiói 
olimpián az Egyesült 
Államok kardcsapatának 

tagjaként vett részt. Még ebben az évben a 
Pennsylvania Egyetemen biokémiából PhD 
fokozatot szerzett. Ezután tanított a Cornell 
Egyetemen, a Deleware Egyetemen, majd a 
New Orleans-i Tulane Egyetem Orvosi Karán 
a biokémia professzora lett. 2003 óta vendég-
professzorként az ELTE-n biokémiából tart 
előadásokat. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk az izgalmasnak ígérkező estre!



A szombathelyi Tóvendéglő már évek óta re-
mek házigazdája farsangi bálunknak. A Tequila 
zenekar ezúttal is kiváló hangulatot varázsolt a 
telt házas terembe, a baráti társaságok hajnalig 
kitartottak, a változatos zenei repertoár mindenki 
ízlését kielégítette. Ismét három fi nom menüből 
választhattak a bálozók, akik nem panaszkodhat-
tak a jobbnál jobb falatokra. Horváth Vilmos, 
egyesületünk elnökének rövid köszöntője után 
Dušan Dvoran, Magasfalu polgármestere nyi-
totta meg az idei bált. A szlovákiai Vysoká pri 
Morave községet, Halmay Zoltán szülőhelyét 
négyfős delegáció képviselte, élén a település 
vezetőjével.

A Westside Táncsport Egyesület táncosai 
hamarosan forró hangulatot teremtettek a terem-
ben, a csinos amazonok műsorának címe is so-
kat elárult: Dreamgirls. A nagyszerű produkció 
igazi közönségsikert aratott, látszott a lányokon, 
hogy szívvel-lélekkel, élvezve a műsorszám 
minden pillanatát igyekeznek tudásuk legja-
vát adni. Soha ennyi egykori élsportoló nem 
vett még részt bálunkon. A 70-es évek Haladás 
csapatából körünkben üdvözölhettük Szarka 
Zoltánt, Király Ferencet, Horváth Árpádot, 

Halmosi Zoltánt, Farkas Lászlót és Hauzer 
Tibort. Természetesen Halmosiné Séfer Rozá-
lia válogatott atlétát is köszöntöttük.

A tombola fődíját, utazást a velencei karnevál-
ra, egyesületünk és a Gabbiano Tours ajándékát 
Szakasics Zoltán tagtársunk és felesége nyerte 
meg. Miután a Tequila együttes eljátszotta búcsú-
dalát, nem ért véget a mulatság. Marton János 
virtuóz tangóharmonika játékával továbbra is re-
mek hangulatot teremtett. A bál zárásaként dallal 
és pezsgővel köszöntöttük a nemrég 60. születés-
napját ünneplő Dušan Dvoran polgármestert.
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Kiváló hangulat és telt ház farsangi bálunkon

Emléknap a Nagy testvérpár tiszteletére
2014. január 19-én emléknapot rendeztek a 

város híres műkorcsolyázó szülöttei, Nagy Ma-
rianna és Nagy László tiszteletére. A Hollán 
Ernő utcai szülőháznál kezdődött a megemléke-
zés, amelyen dr. Puskás Tivadar polgármester 
idézte fel a Szombathelyről indult testvérpár 

pályafutását, sportsikereit. A 23. sz. ház kapuja 
felett elhelyezett emléktáblát dr. Vértes László 
orvos professzorral, az emléknap kezdeménye-
zőjével közösen leplezték le. Az emléknapon 
időszaki kiállítás nyílt a testvérpár emléktárgya-
iból a Schmidt Múzeum két kiállítótermében. A 
múzeumban dr. Vértes László idézte fel a legen-
dás páros versenyzői múltját, majd Keppel Csil-
la, az intézmény vezetője mesélt kutatásairól 
és személyes emlékeiről. (Februárban mutatták 
be a Híres szombathelyi nők sorozatban Keppel 
Csilla könyvét Nagy Mariannáról.) A program 
a Savaria Filmszínházban zárult, ahol levetítet-
ték a „Jégkirálynő” című portréfi lmet és a Nagy 
Marianna közreműködésével készült „Napfény a 
jégen” című alkotást.
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2014. évi rendes közgyűlés

Halmay-s sikerek a szellemi diákolimpián

Egyesületünk február 21-én tartotta évi ren-
des közgyűlését a szombathelyi Malom Söröző 
Olimpia termében. Az eseményt megtisztelte 
részvételével dr. Jakabházyné Mező Mária, 
a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkár asszonya 
is. Az első napirendi pont keretében fi lmkockák 
segítségével idéztük fel a 2013-ban elhunyt négy 
tagtársunk, dr. Vargyas Csaba, Bognár István, 
Kelemen Tibor és Lóránt Imre emlékét, majd 
megtekintettük Cseh Géza és Gál László „Ez 
történt 2013-ban” címet viselő rövid fi lmössze-
állítását. A képes beszámolóhoz Horváth Vil-
mos egyesületi elnök fűzött szóbeli kiegészítést, 
majd Gál László egyesületi alelnök számolt be 
a 2013. évi pénzügyi gazdálkodásunkról. Ezt 
követően egy új elnökségi tagot választottunk 
dr. Vargyas Csaba megüresedett helyére. Mi-
vel csak egy jelölés érkezett, így Mittli Ödönt 
nyílt szavazással, egyhangúlag választotta meg 
a közgyűlés.

A jelenlévők javaslatokat tehettek még a 2014. 
évi programokra is. Kiemelt esemény lesz júli-
us 6-án, amikor emléktáblát avatunk dr. Földes 
Éva, az 1948. évi londoni olimpia művészeti 

versenyeinek harmadik helyezettje tiszteletére, 
aki 100 évvel ezelőtt Szombathelyen született.

A különfélék napirendi pontban többek kö-
zött egy díszes diploma átnyújtásával köszön-
töttük Simon Csaba gödöllői tagtársunkat, aki 
az előző közgyűlés óta ünnepelte 75. születés-

napját. Csaba meghatottan mondott köszönetet 
a szép gesztusért, de szomorúan jegyezte meg, 
hogy sajnos már csak egyesületünk révén van 
kapcsolata Szombathellyel. Biztosíthatjuk, hogy 
barátságunk örökérvényű.

A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium (V-
VI. korcsoport) és a zuglói Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola (III-IV. korcsoport) győzelmével 
zárult a dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia 
döntője. Mindkét csapat felkészítője egyesületi 
tagjaink közül került ki. A tavalyi bronzérem 

után fényesebben csillogó érmet nyert a körmen-
diek három fős csapata, Agg Richárd, Csizmazia 
Fanni és Dévai Lívia. A kölcsey-s csapat felké-
szítője Mecséri Annamária volt, aki egyedülál-
ló bravúrt vitt véghez: tíz éve diákként volt tagja 
az akkor győztes gárdának, most pedig felkészí-
tőként nyert aranyat. A harmadik helyet a szom-
bathelyi Nagy Lajos Gimnázium együttese sze-
rezte meg, melynek felkészítését Németh Attila 
tagtársunk végezte. Attila már kétszer volt győz-
tes csapat felkészítője, most teljesen új csapattal 
ért el szép eredményt. A másik korcsoportban 
győztes fi atalok mentora Tóth Attila, budapesti 
tagtársunk volt, aki szintén már rutinos szerep-
lőnek számít ebben a különleges „sportágban”.

Mindannyiuk nagyszerű eredményéhez szív-
ből gratulálunk!



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

Tisztelt Tagtársak! A 2014. évben érvényes tagdíjak a következők:
Negyedéves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 900 Ft • aktív dolgozó 1250 Ft
Féléves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 1800 Ft • aktív dolgozó 2500 Ft
Éves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 3600 Ft • aktív dolgozó 5000 Ft
A befi zetés lehetséges: csekken vagy rendezvényeinken.

Három tagtársunk korábbi 
halála miatt a 2013-as eszten-
dő fekete betűkkel íródik be 
egyesületünk történelmébe. 
Közel az év végéhez sajnos 
ismét szomorú hírt kaptunk. 
Életének 89. évében, 2013. 
december 24-én, Budapesten 
váratlanul elhunyt Lóránt 
Imre tagtársunk, barátunk. 
Novemberben töltötte be 88. 
életévét, mellyel – Jenkei Ede 
kőszegi gyerekkori barátjával 
– egyesületünk korelnökének 
számított. Budapesti lakóhelye 
miatt csak ritkábban vett részt 

baráti körünk munkájában, de 
az Aranycsapatra vagy an-
nak legendás középhátvédjére, 
Lóránt Gyulára emlékez-
tünk, ha tehette mindig eljött 
a megemlékezésekre. Utol-
jára nagyhírű bátyja kőszegi 
újratemetésén találkoztunk 
személyesen, akkor még nem 
tudtuk, hogy utoljára. Nagyon 
boldognak érezte magát, hogy 
testvére végleg hazatérhetett. 
Mindig büszke volt „halmays” 
tagságára, emlékét örökre 
megőrizzük. Óbudán temették 
el szűk családi körben.

Február 26-án este, 75 éves 
korában hosszan tartó súlyos 
betegségben elhunyt Novák 
Dezső, a magyar labdarúgás 
egyik legeredményesebb egyé-
nisége, kétszeres olimpiai baj-
nok, az olimpiák történetének 
legeredményesebb labdarúgó-
ja. A Szombathelyi Haladás-
ból igazolt a Ferencvárosba, 
ahol játékosként és edzőként is 
nagy sikereket ért el. Többször 
volt egyesületünk vendége. 

Nemcsak emlékezetes élmény-
beszámolón találkoztunk vele, 
de egy öregfi úk tornán test-
közelből is megcsodálhattuk 
kivételes játékintelligenciáját, 
kitűnő rugótechnikáját. Vas 
megyéből került a fővárosba, 
de soha nem felejtette el, hogy 
honnan indult csodálatos pá-
lyafutása. A Szent István-bazi-
likában helyezték végső nyu-
galomra. Emlékét tisztelettel 
megőrizzük és ápoljuk.

Elhunyt Novák Dezső és Lóránt Imre

Dezső bácsi és Imre bácsi! Isten veletek, nyugodjatok békében!


