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2008. június 13-án, pénteken a szombathelyi
Malom Sörözõ különtermében Szondy István
olimpiai és világbajnok öttusázóval találkozhat-
nak a sportbarátok. Az este fél hétkor kezdõdõ
rendezvény igazi csemegének ígérkezik. Vendé-
günk tagja volt az elsõ olimpiai bajnokságot és vi-
lágbajnokságot nyert magyar csapatnak. Három
olimpián, két sportágban indult. Edzõként Né-
metországban és az USA-ban is szaktekintélynek
számított. Az élménybeszámolóra szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklõdõt!

Szondy István olimpiai bajnok öttusázó 1925.
december 29-én, Berettyóújfalun született. Ki-
emelkedõ sporteredményeit öttusázásban ért el.
1947-tõl 1956-ig szerepelt a magyar válogatott-
ban. A londoni olimpián 18. helyezést ért el, majd
Helsinkiben tagja volt az elsõ alkalommal olimpi-
ai bajnokságot nyert magyar öttusa válogatottnak,
egyéniben pedig bronzérmes lett. Négy évvel ké-
sõbb a Melbourne helyett Stockholmban megren-
dezett olimpiai lovasversenyen indult. Azon ke-
vés magyar sportolók egyike, aki két sportág kép-
viselõjeként szerepelt olimpiai játékokon.

Világbajnoki szereplésének mérlege: két
aranyérem csapatban (1954. Budapest és 1955.

Magglingen), egy-egy
ezüst- és bronzérem
egyéniben (1953. Rocas
Santo Domingo és
1954. Budapest). Tagja
volt a sportág elsõ ma-
gyar világbajnok csapa-
tának. Négyszer nyert
egyéniben, kétszer pe-
dig csapatban öttusa
magyar bajnokságot, párbajtõrcsapatban egyszer
volt bajnok. 

A szabadságharc bukása után Németországba
távozott. 1957-ben Wolfsburgban, majd késõbb
Frankfurtban lett vívóedzõ. 1962-tõl egyúttal a
frankfurti Goethe Egyetem testnevelõ tanáraként is
tevékenykedett. 1965-tõl az Egyesült Államok öt-
tusa-válogatottjának edzõje, majd 1969–70-ben az
NSZK öttusa szövetségi kapitánya volt. 1971-tõl
1987-ben történt nyugalomba vonulásáig
Hessenben volt állami vívómester. 

2000-ben végleg visszatelepült Magyarország-
ra. A víg kedélyû, bohém sportembert – pályafu-
tása elismeréseként – szülõvárosa Berettyóújfalu
és Cegléd is díszpolgárává választotta.

„Peking téged vár”
Nem sikerült a vasiaknak – Surányi Péter a döntõben!

A Magyar Olimpiai Bizottság – a Magyar
Olimpiai Akadémiával, a Nemzeti Sportszövet-
séggel és a Pegazus Sport Tours Kft-vel együtt-
mûködve – országos olimpiatörténeti szelle-
mi vetélkedõt hirdetett meg. A tíz héten ke-
resztül tartó „egyéni verseny” eredményei alap-
ján a legjobb 120 versenyzõ jutott a területi
egyéni döntõkbe, mely nyolc helyszínen, 2008.
február 23-án került lebonyolításra. 

Az egyik területi döntõt a Magyar Olimpiai
Akadémia felkérésére a Vas Megyei Sportigazga-
tóság szervezte. A Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományõrzõ Egyesület tíz versenyzõvel képvi-
seltette magát, míg hárman a környezõ megyék-
bõl érkeztek. Olimpiai baráti körünkbõl Gál Lász-

ló, Horváth Vilmos, Mecséri Annamária, Mecséri
Csaba, Mecsériné Doktor Rozália, Miklós Róbert,
Pongrácz Tamás, Rozmán Timea, Szakasics Zol-
tán és Tengelits Roland próbált szerencsét. 

A játékot Dr. Printz János, a MOA Tanács tag-
ja vezette, a zsûri elnöke Keglovich László olim-
piai bajnok labdarúgó volt. A koordinátori teen-
dõket Németh Zsolt, egyesületünk tagja látta el.
A tízfordulós vetélkedõben a résztvevõknek az
ókori, a nyári és a téli olimpiák történetébõl kel-
lett számot adniuk, a felettébb nehéz feladatokat

a MOA szakmai bizottsága állította össze. A kér-
dések között volt többek között totó, keresztrejt-
vény, villámkérdés, bajnokok és kabalafigurák
felismerése képrõl. Az utolsó fordulóban pedig
a pontfogyasztós játék: öt állításból kellett meg-
határozni, hogy melyik sportolóról van szó. 

A gyõzelmet Horváth Vilmos szerezte meg
100 ponttal, második a gyõri Schmidt Zsolt
lett. A harmadik helyért nagyobb küzdelem
alakult ki. A 77 pontos Szakasics Zoltán két
ponttal elõzte meg Mecséri Annamáriát, s há-
rommal Gál Lászlót.

„Peking téged vár” olimpiatörténeti vetél-
kedõ területi forduló végeredménye:

1. Horváth Vilmos (Szombathely) 100 pont
2. Schmidt Zsolt (Gyõr) 90 pont
3. Szakasics Zoltán (Körmend) 77 pont
4. Mecséri Annamária (Körmend) 75 pont
5. Gál László (Szombathely) 74 pont
6. Somlai Attila (Lepsény) 52 pont
Április 20-án, Kecskeméten rendezte meg

MOA a „Peking téged vár” országos olimpiatör-
téneti vetélkedõ egyik elõdöntõjét. A négy csa-
patot felvonultató mezõnyben ott voltak a szom-
bathelyi területi döntõbõl verbuválódott PAN-
NÓNIA fantázianéven induló csapat tagjai is. A
Horváth Vilmos–Szakasics Zoltán–Schmidt
Zsolt összeállítású trió jól kezdte a küzdelmeket,
így a tízfordulós játék félidejében 13 pont elõny-
nyel állt a továbbjutást jelentõ 2. helyen. A szü-
net után azonban egy asszociatív játék során
betlizett a csapat, elõnye tovaszállt és izgalmas
véghajrában 2 ponttal lemaradt az országos dön-
tõrõl. Az elsõ helyen a borsodi-nyírségi csapat, a
másodikon a szenzációsan hajrázó nógrádi gár-
da végzett. Végeredményben a vasi–gyõri trió az
országos 5. helyen végzett.

A másik elõdöntõben, Székesfehérváron a
Surányi Péterrel felálló budapesti csapat óriá-
si fölénnyel jutott a döntõbe, ahol komoly esé-
lyesként pályáznak a pekingi útra. 

Szondy István, az öttusázás legendás alakja

A „Varga Zoli”
Március 28-án Varga Zoltánnal, a Ferenc-

város futball-történetének egyik legnépsze-
rûbb labdarúgójával találkozhattak a labdarú-
gás szerelmesei. Az élménybeszámoló elõtt
olimpiai baráti körünk tagjai dr. Rajczy Imre,
az egyetlen szombathelyi születésû olimpiai

bajnok szülõházánál tartottak megemlékezést.
A berlini olimpián gyõztes kardvívó 30 évvel
ezelõtt Buenos Airesben hunyt el. A „halmay-
sok” nevében Varga Zoltán és Szarka Zoltán
olimpiai bajnok labdarúgók koszorúzták meg
Rajczy Imre emléktábláját.
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A Magyar Olimpiai Akadémia Tapolcán tar-
totta 51. vándorgyûlését. A dr. Nádori László
professzor életmûvébõl összeállított kiállítást
Szalay Gyöngyi, Atlanta olimpiai bronzérmes
párbajtõrvívója nyitotta meg a Tamási Áron Mû-
velõdési Központban. A városban élõ, betegsé-
gébõl nemrég felépülõ professzor meghatódot-
tan mondott köszönetet. 

Látványos sportbemutatóval folytatódott a
program, majd dr. Jakabházyné Mezõ Mária, a
MOA fõtitkára megnyitotta a mintegy másfélszáz
résztvevõ számára a vándorgyûlést. Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, va-
lamint Ács János polgármester köszöntötte a
résztvevõket. Almási István alpolgármester pedig
meghívta a jelenlévõket Hódmezõvásárhelyre,
az 52. vándorgyûlésre. (június 28–29.) 

A jelenlévõ olimpikonokat (Rejtõ Ildikó,
Ágoston Judit, Dömötör Zoltán, Markovits Kál-
mán, Varga János, Hámori Jenõ, Menczel Iván,
Kassai-Farkas András, Zsitnik Béla, Halász Já-
nos) Gyõr Béla MOA tanácstag köszöntötte. Ezt
követõen „Peking és az olimpia” címmel Aján
Tamás a helyszínekrõl, a láng meggyújtásáról és

útjáról tartott értékes elõadást. Nádori László a
melbourne-i olimpiai világpolitikai jelentõségét
személyes élményeivel fûszerezve méltatta. Új
területtel ismerkedhetett meg a hallgatóság Bog-
nár Ferenc régióvezetõ elõadásában a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség munkájáról. Kelle-
mes élményt jelentettek a tapolcai olimpikonok-
kal készített interjúk. Szalay Gyöngyi és Boczkó
Gábor élõben, míg Rédli Zoltán videóról vála-
szolt a kérdésekre. N. Csermák Katalin elsõsor-
ban apa és leánya kapcsolatára emlékezett. 

A második napi program a Csermák József
emlékkiállítás megtekintésével folytatódott,
majd az 1952-es helsinki olimpia kalapácsvetõ
bajnokának sírjánál és a városi Pantheon-falnál
koszorúzással rótták le tiszteletüket a vándor-
gyûlés résztvevõi.

A tapolcai szervezõk gazdag programokkal
és nagyvonalú vendéglátással emelték a ván-
dorgyûlés színvonalát. Egyesületünket Gál
László alelnök, dr. Hencsei Pál elnökségi tag,
Benyák Albert, Benyák András, Mecséri Anna-
mária, Simon Csaba, Surányi Péter és Szakály
Ferenc tagok képviselték.

Olimpiai Vándorgyûlés Tapolcán

A hosszúra nyúlt esti beszélgetés során Var-
ga Zoltán õszintén és kendõzetlenül beszélt
eseményekben gazdag pályafutásáról, életérõl,
sikereirõl. Néha önkritikusan értékelte egy-egy
elhibázott lépését. Megelevenedtek a Fradinál,
az Ajaxnál és a Németországban töltött évek.
Archív felvételeken a fiatalabb generáció tagjai

is láthatták, hogy Varga Zoli nem egyszerû ipa-
rosa volt szakmájának, hanem zseniális mûvé-
sze. Az egykori futballbálvány nem csak lábbal,
de fejben is mindent tud a futballról. Gál Lász-
ló és Szarka Zoltán kérdései nyomán számos –
tán még sohasem publikált – történet, sztori
hangzott el vendégünk szájából. Érdekes szín-
foltja volt a beszélgetésnek, mikor Szarka Zol-
tán, a csapattárs elmesélte Varga Zoltánnak az

1968-as mexikói olimpián történt „disszidálásá-
nak” történetét – az ott maradt, késõbb olimpi-
ai bajnokságot nyert labdarúgók szemszögébõl. 

Varga Zoltánnak az élet minden dolgáról
markáns véleménye van, megállapításai, követ-
keztetései elgondolkodtatóak. A magyar foci
már nem érdekli, az angol bajnokság mérkõzé-
seit nézi. De természetesen van véleménye a
magyar fociról. A legtöbb magyar játékos, még
a tehetségesebbek is, nem szeretik a labdarú-
gást. Unalommal mennek az edzésre, hiányzik
belõlük a sportág iránt érzett alázat, akarat-
gyengén lézengenek a pályán. Baj van a hoz-
záállásukkal, nem tisztelik egymást, erkölcsi-
etikai nevelésük sajnos már az iskolában hiá-
nyos. Varga Zoltán szerint a futballban tapasz-
talt problémák az egész magyar társadalomra
jellemzõek. Magyarországon az olyan embere-
ket, akik rámutatnak a problémákra, messzirõl
elkerülik Nehéz vitatkozni vele...

A magyar fociban már nem is akar szere-
pet vállalni, lezártnak tekinti ezt a korszakot.
Hamarosan könyv jelenik meg róla, melyben
részletesen kifejti véleményét a pályafutásá-
ról, a futballról, az élet fontos dolgairól.

Az est végén Balogh József verssel tisztelte
meg az egykori sztárt, majd Németh Pál, Linka
Sándor és Horváth Vilmos ajándékokat nyújtot-
tak át, megköszönve a tartalmas estét. Termé-
szetesen a publikum vastapssal búcsúzott a
még mindig méltán népszerû sportembertõl.

Megemlékezés a Farkasréti temetõben
Május 22-én a Farkasréti temetõben Gál László alel-

nök, dr. Hencsei Pál, elnökségi tag, Bihátsi László és
Surányi Péter tagtársaink Olimpiai Egyesületünk, vala-
mint Bódayné Blaha Judit elnökhelyettes az MTK nevé-
ben helyezett el koszorút Halmay Zoltán sírján, halálá-
nak 52. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen részt
vett a Magyar Olimpiai Akadémia részérõl Ivanics Ti-
bor MOA tanácstag is. A sírnál Bódayné Blaha Judit
idézte fel a 120 éves MTK sportegyesület elsõ olimpiai
bajnokának életútját és olimpiai gyõzelmeit.

Sporttörténeti konferencia Magyarkanizsán
Május 2-án a Kis János elnök vezette Euró-

pai Sport Hagyományõrzõ Egyesület szervezé-
sében több tagtársunk is a Vajdaságban járt. A
magyarkanizsai sporttörténeti konferencián
Mecsériné Doktor Rozália, dr. Hencsei Pál és
Horváth Vilmos tartottak színvonalas elõadáso-
kat. Rajtuk kívül egyesületünkbõl még Mecséri
Csaba, Mecséri Annamária és Surányi Péter
volt tagja a magyarországi delegációnak. A
résztvevõk ellátogattak Kemény Ferenc szülõ-
városába, Nagybecskerekre is, ahol a NOB ma-
gyar alapító tagjának szobra elõtt Horváth Vil-
mos idézte fel a kiváló sportdiplomata életpá-
lyáját. A delegáció Palicson tisztelgett Vermes
Lajos, a szabadkai olimpiák egykori szervezõ-
jének emlékmûve elõtt is.


