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2017. március 10-én 18 órakor a Malom Sö-
röző Olimpia termében (Szombathely, Malom 
u. 6.) tartja egyesületünk évi rendes közgyűlé-
sét. A vázlatos program: szakmai és pénzügyi 

Hagyományos farsangi bálunk ebben az évben 
első ízben jelmezes volt, sok érdekes és ötletes 
maskarát öltöttek magukra vendégeink. Ismét 
a Tóvendéglőben és újra a Tequila együttes 
gondoskodott a jó hangulatról. Dušan Dvoran 
polgármester vezetésével Magasfaluból népes 
delegáció érkezett. A műsorban ismét meg-
csodálhattuk Sőre Péter BMX világbajnok 
bravúros mutatványait, de sikert aratott Mol-
nár Bence néptáncos, a Röpülj páva! vetélke-

dő különdíjasa és a 2BEAT 
duó produkciója is. Ezúttal 
is komoly tombola nyere-
mények találtak gazdára, 
köztük a fődíj, Pünkösdi 
hétvége Krakkóban.

beszámoló, 2017. évi programjavaslatok, ke-
rek születésnaposok köszöntése, különfélék. 
A közgyűlés határozatképessége érdekében 
feltétlenül számítunk részvételedre!

A jubileumi bál zárásaként 
újfent Marton János tan-
góharmonika játékát élvez-
hették a legkitartóbbak.



Egyesületünk 2016. évi programjainak csúcs-
pontját, az évzárónak is beillő huszadik szü-
letésnapi ünnepség jelentette. Az alakulástól 
napra pontosan, december 16-án ünnepelt a 
„Halmay család”. A mintegy száz olimpiaba-
rátot a szombathelyi Palace Clubban Horváth 
Vilmos, egyesületünk elnöke köszöntötte. 
Szlovákiából, Halmay Zoltán szülőfalujából 
Dušan Dvoran jelenlegi és Ivan Klas ko-
rábbi polgármester is megtisztelte a rendez-

vényt. A Magyar Olimpiai Akadémiát dr. 
Jakabházyné Mező Mária főtitkárasszony 
képviselte, de eljöttek a többi olimpiai baráti 
körök vezetői is, valamint nem utolsósorban 
a vasi olimpikonok közül Márkus Erzsébet, 
Antalovits Ferenc, Németh Zsolt és a már 
vasivá avanzsált Farkas Ágnes. De itt volt 
Halmosi Zoltán válogatott labdarúgó és fele-
sége, Séfer Rozália válogatott atléta is.

A 33 alapító tagból húsz év múltán még 
tizenketten ma is tagjai az egyesületünk-
nek, őket külön, erre az alkalomra készített 
oklevéllel is köszöntöttük. Megérdemlik, 

hogy név szerint is felsoroljuk őket: Benyák 
Albert, Benyák András, Gál László, Gécsek 
Tibor, Horváth Vilmos, Jenkei Ede, Né-
meth Zsolt, Pongrácz Tamás, Rehus-Uzor 
György, Rozmán Tímea, Szakasics Zoltán 
és Szakály Ferenc.

Balogh József Elmélkedés a tóparton című 
versét, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, a 
Halmay verset, a költő fi a, Balogh Zoltán 
szavalta el. Ezt követően Gál László egye-

sületi alelnök emlékezett meg a szintén tizen-
két elhunyt „halmays” tagról. Több meghí-
vott, aki személyesen nem tudott jelen lenni 
a születésnapi ünnepségen, üzenetet küldött. 
Kifejezte jókívánságait olimpiai körünknek 
Volker Kluge berlini olimpiatörténész, Csíki 
András Hargita megyei sportigazgató, Ma-
gyar Zoltán, kétszeres olimpia bajnok tor-
nász, a Nemzet Sportolója és dr. Puskás Ti-
vadar Szombathely polgármestere. Az elmúlt 
húsz évről Gál László és Cseh Géza készített 
képösszeállítást 20 év 20 percben címmel, 
mely nagy sikert aratott a jelenlévők körében.
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Húsz éve az olimpiai eszme szolgálatában
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A születésnapi ünnepségen adtuk át első íz-
ben a Csejthey- és Rajczy-díjakat is. Először a 
Csejthey Lajos-díjat adta át Horváth Vilmos 
elnök egyesületünk rangidős tagjának, a 92 
éves Jenkei Edének. Ezt a díjat az a tagtár-
sunk kapja, aki az adott évben (jelen esetben 
az elmúlt húsz évben) legtöbbet tette az egye-
sületért. Kőszeg sportjának mindenese meg-
hatottan vette át a számára váratlanul odaítélt 
díjat. A Rajczy-díj átadása előtt Gál László 
ismertette Rajczy Imre Németországban élő 
fi ának, Americo Rajczynak üzenetét, aki 
nem tudott személyesen jelen lenni az ünnep-
ségen, helyette unokaöccse, 
Rasztovich Péter adta át első 
alkalommal a Rajczy Imre-
díjat. Ezt a díjat olyan nem 
egyesületi tag kapja, aki „kül-
sősként” az adott évben (jelen 
esetben az elmúlt húsz év-
ben) legtöbbet tette az egye-
sületért. Ezúttal rendhagyó 
módon két személy kapta a 
díjat: dr. Jakabházyné Mező 
Mária, a Magyar Olimpiai 
Akadémia főtitkára és Dušan 
Dvoran, Magasfalu polgár-
mestere. Főtitkárasszony a 
kezdetektől, azaz húsz éve segíti, támogatja 
tevékenységünket, Dušan Dvoran polgármes-
tersége idején pedig tovább fejlődtek kapcso-
lataink névadónk szülőfalujával.

A vendég szervezetek ve-
zetői is köszöntötték egye-
sületünket. Bódayné Blaha 
Judit az MTK sportegyesület, 
Dušan Dvoran Magasfalu 
önkormányzata, dr. Hencsei 
Pál a Csanádi Árpád Olimpi-
ai Baráti Kör, Kis János a Dr. 
Mező Ferenc Olimpiai Kör és 
Miklós László a Várpalotai 
Olimpia Barátok Körének ne-
vében méltatta két évtizedes 
tevékenységünket. A jubileu-

mi ünnepségen egyesületi tagjainkat is meg-
ajándékoztuk, majd a Halmay indulóval zárult 

az ünnepség. Az esten a 26 éves Tarisznyások 
Együttes működött közre. A résztvevők az ál-
lófogadáson és azt követően is még hosszasan 
beszélgettek és emlékeztek.



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

Decemberben a Csanádi Ár-
pád Általános Iskola és Gim-
názium éttermében mutattuk 
be Gál László „Ötkarikás 
futballtornák – Érdekessé-
gek az olimpiák világából” 
című könyvét. Egyesületünk 
alelnöke ötödik önálló köte-
tével jelentkezett. A könyv-
bemutatót szervező Csanádi 
Árpád Olimpiai Baráti Kör 
elnöke, dr. Hencsei Pál kö-
szöntötte házigazdaként a 
jelenlévőket, majd átadta a 
szót a szerzőnek. 1960-tól a 
könyv minden „magyaros” 
olimpiai fejezetét egy-egy interjú is színesí-
ti. A könyvbemutatón – a családi okok miatt 
hiányzó Göröcs János kivételével – minden 

interjúalany megjelent, akikkel Gál László 
beszélgetett. Az 1964-es tokiói olimpiára Pa-
lotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó, az 
együttes csapatkapitánya, egykori legendás 
játékvezető emlékezett. Legnehezebb mér-
kőzése a döntő volt, amelyről sérülés miatt 

hiányzott. A mexikói olim-
piáról Szűcs Lajos olimpiai 
bajnok és ezüstérmes beszélt, 
aki kiemelte a csapat egysé-
gét, a nagyszerű közösségi 
szellemet. Dunai Antal a 
mexikói arany- és a mün-
cheni ezüstérmes olimpiák 
mellett az 1964-es játékok-
ról is szólt, amely számára 
csalódást hozott, hiszen nem 
lépett pályára, pedig koráb-
ban fontos mérkőzéseken 
szerzett döntő gólokat. Az 
1996-os atlantai aranyolim-
pián már edzőként járt, azóta 

sem sikerült senkinek kijuttatni válogatottun-
kat olimpiai tornára. Végül Kű Lajos a mün-
cheni ezüstérem történetét idézte fel. Minden 

szépen alakult, csak a döntő második félidejét 
rontották el a két évvel később, a világbajnok-
ságon is parádésan szereplő lengyel barátaink. 
A hiánypótló kiadványhoz Schmitt Pál, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke írt 
köszöntőt.

Ötkarikás futballtornák


