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Az 1948. évi londoni 
olimpia játékok művé-
szeti versenyeinek epi-
kai művek versenyága 
bronzérmesének méltó 
emléket állít szülővá-
rosa. Dr. Földes Éva 
száz éve Szombathe-
lyen született, innen 
indult életpályája, bár már gyerekkorában el-
költözött családjával, de az itt szerzett élményei 
egész életét meghatározták. Tiszteletére Olim-
piai Egyesületünk, Szombathely MJV Önkor-
mányzata és a Szombathelyi Zsidó Hitközség 
emléktáblát helyez el a Kisfaludy S. u. 5. sz. 
alatti szülőházán. A 2015. február 27-én, pén-
teken 17 órakor kezdődő rendezvényen ünnepi 
beszédet mond dr. Puskás Tivadar Szombat-

Olimpiai Egyesületünk évi rendes közgyűlé-
sét 2015. február 20-án, pénteken 18 órakor 
tartja a Malom Söröző Olimpia termében (Ma-
lom u. 6.). Napirendi javaslat: Az egyesület 
2014. évi tevékenysége (ea: Horváth Vilmos 
elnök); Az egyesület 2014. évi gazdálkodása 
(ea: Gál László alelnök); Javaslatok a 2015. évi 
programokra (ea: dr. Tóthné Pászli Erzsébet 
titkár); Kerek születésnaposok köszöntése, kü-
lönfélék. A közgyűlésünk határozatképességé-
hez 50% + 1 fő részvétele szükséges. A napiren-
di pontok fontossága miatt feltétlenül számítunk 
minden tagtársunk megtisztelő részvételére.

hely MJV polgár-
mestere, MOB-tag 
és Horváth Vilmos 
egyesületünk elnö-
ke, MOB-tag. Az 
avatás után 18 órá-
tól a Batthyány téri 
Bernstein Béla Kul-
turális Központban 

a Szülőföld Kiadó gondozásában, a „Híres szom-
bathelyi nők” sorozatban megjelent Dr. Földes 
Éva c. kötetet mutatja be dr. Hollerné Mecséri 
Annamária, a könyv szerzője, egyesületünk 
tagja. Köszöntőt mond dr. Takácsné dr. Tenki 
Mária, önkormányzati képviselő, a sorozat szer-
kesztője, Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsi-
dó Hitközség elnöke és Horváth Vilmos.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Vári Attilát a Malom Söröző Olimpia 
termében egyesületünk tagjai és a vízilabda 
szerelmesei várták. Hosszúra nyúlt, de még-
is rendkívül érdekes beszélgetésnek lehettek 
tanúi a jelenlévők. Gál Lászlónak, olimpiai 
baráti körünk alelnökének kérdései nyomán 
megelevenedett Attila életútja az öttusába 
belekóstoló kisfi útól a Pécsi Sport Nonprofi t 
ZRT. vezérigazgatójáig. A futni nem szerető 

fi út hat éves korában a KSI vízilabdázói közé 
irányították, ahol végleg megragadt. Remek 
közösségbe került, ahol az edzők nevelték is a 
gyerekeket. Ezek az évek megalapozták egész 
pályafutását. Kemény „Fecsó” bácsi olyan if-
júsági és junior válogatottat rakott össze, akik 
veretlenül maradva végigverték a világot. 18 
éves korában Faragó Ta-
más a Vasasba vitte, ahol 
csodálatos nyolc évet töl-
tött.

Kemény Dénes kineve-
zése szövetségi kapitány-
nyá megnyitotta számára 
a válogatottba az utat, 
ahol részese lehetett egy 
fantasztikus menetelés-
nek. Először két Európa-
bajnoki győzelem, majd 
minden idők talán legjobb 
olimpiáján, Sydneyben – 
24 év után – az olimpiai 
bajnoki cím megszerzése 

alapozta meg a sikersorozatot. Máig beszédté-
ma az orosz csapatnak az olimpiai döntőben a 
kapunak háttal lőtt, látványos csavart gólja, a 
labda bombaként vágódott Makszimov kapu-
jának bal felső sarkába. A parádésra sikeredett 
2000-es évet is felülmúlta a következő ötkari-
kás játékok éve. A vert helyzetből megszerzett 
újbóli olimpiai bajnoki cím mellé új csapatá-
val, a Domino Honvéddel minden hazai és 
nemzetközi díjat megnyertek. Itt is nagyon jó 
közösség alakult ki, szép sikereknek lehetett 
részese. 2009-ben levezetésképpen Pécsre 
szerződött, ahol hamarosan már sportvezetői 
állást ajánlottak számára, azóta a Pécsi Sport 
Nonprofi t Zrt. vezérigazgatójaként irányítja 
a mecsekaljai város sportéletét

A szakértő publikum a fi lmkockák segítsé-
gével újra átélhette a két olimpiai győzelem 
megszerzését. Attila a komoly szakmai elem-
zések mellett számtalan vidám történetet is 
megosztott hallgatóságával, hiszen mindenki 
tudja, a vízilabdázók nem mennek a szom-
szédba egy kis csibészségért, feszültségoldó 
ugratásokért. Személyében egy rendkívül 
rokonszenves, a szó jó értelmében vagány 
sportembert ismerhettünk meg, akinek ismer-
ve céltudatosságát, a sikerek medencén kívül 
sem fogják elkerülni.
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Emlékezetes találkozás Vári Attilával
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Olimpiai bajnok a Gothardban

Halmay karácsony Tóth Danival

Az egyesületünk meghívására Szombat-
helyre látogató Vári Attila olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok vízilabdázó az esti élménybe-
számolót megelőzően rendhagyó testnevelési 
órát tartott a Gothard Jenő Általános Isko-
lában, ahol 2004 óta kimagasló vízilabda ok-
tatás folyik, ezt a diákolimpiákon elért ered-
mények is bizonyítják. A képzést az Aligátor 
Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) 

működteti. Utolsó vízilabda aranycsapatunk 
kiválóságát elkísérte az iskolába dr. Puskás 
Tivadar Szombathely MJV polgármestere, 

Horváth Vilmos egyesületünk elnöke és a 
két új szombathelyi alpolgármester, Koczka 
Tibor és Illés Károly is. Vári Attilát a vasi 
megyeszékhely első embere példaképül állí-
totta a gyerekek elé, akinek egész pályafutása, 
eredményei hűen bizonyítják, hogy sok-sok 
munkával, tanulással nagyszerű sikereket le-
het elérni. Ezt Attila is alátámasztotta, bíztat-
va a vízilabda reménységeket, hogy jó úton 
járnak. Régi barátja, Juhász Tibor, az AVUS 
első embere is csupa szép dolgot mesélt neki 
az itt folyó munkáról.

A Halmay karácsonyt először 2009-ben 
Balogh József költő-tanár tagtársunk javas-
latára iktattunk programjaink sorába. Az öt-
let nagy sikert aratott. Decemberben ismét 
megtartottuk karácsonyi estünket, ezúttal 
egy nagyon tehetséges, ifjú művész, Tóth 
Dani varázsolt igazi karácsonyi hangulatot 
körünkbe. 2011-ben a Szombathely Hang-
ja elnevezésű énekversenyen első helyezést 
ért el. Azóta még komolyabban foglalkozik 
az énekléssel, kilenc éve tanul klasszikus 
gitáron, jelenleg a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola jazz-ének szakos tanulója. 
Dani számai között Balogh Zoltán tagtár-
sunk karácsonyi versek szavalásával tette 
még meghittebbé a szép estet.



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

2015. január 10-
én, 90. életévében 
eltávozott az élők 
sorából Buzánszky 
Jenő, az Aranycsa-
pat klasszikus ti-
zenegyének utolsó 
még élő tagja. Az 
egykori 49-sze-
res válogatott já-
tékos, a Nemzet 
Sportolója hosszan 
tartó betegség után hunyt el. 1952-ben, Hel-
sinkiben tagja volt az olimpiai bajnokságot 
nyert együttesnek, pályára lépett az „évszázad 
mérkőzésén” a londoni Wembley-stadionban, 
majd az 1954-es svájci világbajnokságon 
minden mérkőzésen szerepelt az ezüstérmet 
szerzett válogatottban. Aktív pályafutását 
követően edzőként, sportvezetőként segítette 
a magyar labdarúgást. Amíg csak egészsége 
engedte, szinte minden meghívásnak, felké-
résnek eleget tett. 2000-ben olimpiai baráti 

körünk vendégeként, Kőszegen együtt emlé-
keztünk vele Lóránt Gyulára, kinek szülő-
házában hangulatos előadást tartott az ’50-es 
évek világverő válogatottjáról.

Buzánszky Jenő halálával pótolhatatlan 
veszteség érte nemcsak a magyar, hanem az 
egyetemes labdarúgást is. Egy korábbi inter-
júban nyilatkozta: „Büszke vagyok rá, hogy 
a világ legjobb csapatában futballozhattam, 
amelyre azóta is mindenki emlékszik.”

Nyugodjon békében, Isten vele, Jenő bácsi!

Az elmúlt években kiváló kapcsolat alakult 
ki olimpiai baráti körünk és a Szombathelyi 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kö-
zött. Horváth Vilmos egyesületünk elnöke 
több alkalommal is érdekes olimpiatörténeti 
előadást tartott. Szalay Miklós programszer-
vező legutóbb Pars Krisztiánt, a Dobó SE 
olimpia és Európa-bajnok kalapácsvetőjét 
hívta meg vendégnek, akit elkísért a börtön 
falai közé Gál László, egyesületünk alelnöke 
is. Az élménybeszámolón Krisztián hossza-
san beszélt pályafutásáról, egy fi lmbejátszás 
segítségével a jelenlévők újra átélhették a 
londoni olimpia csodálatos hangulatát. A be-
szélgetés végén a fogvatartottak kérdéseire is 

válaszolt olimpiai bajnokunk, akit vastapssal 
búcsúztatott a hálás publikum.

Elhunyt Buzánszky Jenő

A sport nem ismer határokat


