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Április 23-án, pénteken fél 7-től igazi
„sztárvendéggel” találkozhatunk a szombat-
helyi Palace Café & Restaurant nagytermé-
ben (Semmelweis u. 2.), KOVÁCS „KOKÓ”
ISTVÁN olimpiai, világ- és kétszeres Euró-
pa-bajnoki, valamint profi Európa-bajnoki
és WBO világbajnoki címmel is büszkélke-
dő ökölvívó tart élménybeszámolót sike-
rekben gazdag pályafutásáról. Gergely Gá-
bor után ő a második sportoló vendégünk,
aki a híres Pongrácz-telepről indult. Az éles
eszű, vagány legény színésznek és labdarú-
gónak készült, végül kiváló boxoló lett, aki
amatőrként mindent megnyert. 1997-től
2002-ig a profik között is kipróbálta magát.
Aktív sportolói pályafutását befejezve a te-
levízió- és rádióműsorok közkedvelt vendé-
ge és munkatársa lett, ő az egyik legnépsze-
rűbb magyar sportoló.

Szeretettel várunk minden sportbarátot
az érdekesnek ígérkező beszélgetésre!

Életének 66. évé-
ben, 2010. április 9-

én tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Varga
Zoltán olimpiai baj-
nok, Európa-bajnoki
bronzérmes, a Fe-

rencváros VVK-győztes legendás labda-
rúgója. A megrázó erejű hír még most is

hihetetlennek tűnik: VARGAZOLI nincs
többé közöttünk. Éppen két éve volt a
vendégünk Szombathelyen. Őszintén
véleményt formált az élet lényeges dol-
gairól, megalkuvást nem tűrő egyénisé-
ge tiszteletet parancsolt. Kicsit közel ke-
rültünk hozzá, próbáltuk megérteni a
megszállott zsenit. Megszerettük.

Nyugodjál békében, Zoli!

Kőbányától
az Universumig

Elhunyt Varga Zoltán
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Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia Pölöskefőn
A 125 éve született Mező Ferenc

emlékére maghirdetett emlékév kere-
tében,  szülőfalujában, a Zala megyei
Pölöskefőn rendezték meg a XVII.
Nemzetközi Sporttörténeti Konfe-
renciát a Közép-Európai Sportakadé-
mia keretében. A szervezést a Kis Já-
nos vezette Európai Sport Hagyomá-
nyőrző Egyesület, a Zalai Sportmúzeu-
mért Alapítvány és a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör, valamint a Pölös-
kefői Önkormányzat végezte. A meg-

emlékezések sora a Gelsei Általános Is-
kolában, Mező Ferenc elemi iskolájának
helyszínén kezdődött.  A szülői ház
megkoszorúzása után Dominkó Ottó
polgármester köszöntötte a konferen-
cia résztvevőit, majd megnyitotta az
előadások sorát. Hat előadás hangzott
el, majd a konferencia díszvendége, Dr.
Fenyvesi Máté 76-szoros válogatott
labdarúgó tartott élménybeszámolót. A
több világbajnokságot is megjárt legen-
dás futballista sok érdekes történettel
tette még emlékezetesebbé az estet. 

A következő előadások hangzottak
el a konferencián:

Szlovénia Vancouverben. Szeke-
res Vilmos, Szlovén Olimpiai Bizottság
tagja (Lendva, Szlovénia) 

Zalai olimpikonok. Kis János, Eu-
rópai Sport Hagyományőrző Egyesület
és Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti
Kör elnöke (Nagykanizsa)

Nemzetközi jégkorong rendez-
vények Csíkszeredán. Csiki András,
Hargita Megyei sportigazgató (Csík-
szereda, Erdély, Románia) 

Keszthelyi olimpikonok. Dr. Ná-
dasy Miklós, Csík Ferenc Olimpiai Ba-
ráti Kör elnök, Dr. Mező Ferenc Olim-
piai Baráti Kör alelnök (Keszthely)

Zenta sporttörténete. Táborosi
László sporttörténész (Zenta, Vajda-
ság, Szerbia)

A magyar delfin. Horváth Vilmos,
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyomá-
nyőrző Egyesület elnöke, a Sporttörté-
nészek Nemzetközi Társaságának tag-
ja (Szombathely)

Élménybeszámoló. Dr. Fenyvesi Má-
té, VVK győztes labdarúgóval Gál László,
a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőr-
ző Egyesület alelnöke beszélgetett. 

Olimpiai baráti körünkből a már
említett Horváth Vilmos és Gál László
mellett a konferencián részt vett a Me-
cséri család, Békefi Miklós és Szakály
Ferenc, valamint Budapestről dr. Hen-
csei Pál és a Fericsán házaspár.
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Az Olimpiai Baráti Körök vezetői-
nek hagyományos tavaszi találkozójára
rendhagyó színhelyen, a Papp László
Sportaréna melletti Agora Kiállítási te-
remben került sor. A találkozó az
„Olimpia és nevelés” című ván dor -
ki állítás megtekintésével kezdődött,
mely osztatlan elismerést aratott a je-
lenlévők körében. Dr.
Szabó Lajos igazgató
szólt a sportmúzeum
jelenlegi helyzetéről
is, megosztva hallgató-
ságával gondjait és
örömeit. 

Dr. Jakabházyné
Mező Mária, az akadé-
mia főtitkára az elmúlt
időszak eseményeiről és a 2010. évi
programokról adott rövid tájékoztatást.
Az olimpiai körök aktív közreműködé-
sével emlékeztek Mező Ferenc és Gere-

vich Aladár 125. illetve 100. születés-
napjára rendezett ün-
nepségeken. A legköze-
lebbi Olimpiai Vándor-
gyűlést április 17–18-
án, Nyíregyházán ren-
dezik. A vancouveri té-
li olimpia, valamint a
MOB Életút Programja
áll majd a középpont-
ban. Megkezdődtek az
előkészületek a november 23-i emlék-
ünnepségre, amelyet az Magyar Olim-
piai Akadémia fennállásának 25
éves évfordulója alkalmából rendez-
nek. Figyelemre méltó eseménynek
ígérkezik a szlovák olimpiai körök veze-
tőinek látogatása. A vendégek augusztus
7–8-án Gyöngyösön találkoznak a ma-
gyar körök képviselőivel. 

Printz János, az akadémia tanácsá-
nak tagja, az olimpiai körök pénzügyi
támogatásáról adott tájékoztatást. Is-
mertette, hogy a jövőben csak tagság-
gal rendelkező, hivatalosan bejegyzett,
és számlaszámmal rendelkező körök
részesülhetnek támogatásban. 

A különfélék napirendi pontban Dr.
Géczi István egy Me-
ző Ferenc-díj létreho-
zására tett javaslatot,
majd Dr. Hencsei
Pál a MOA kiadvá-
nyok könnyebb elér-
hetőségét kérte és ki-
fogásolta az informá-
cióáramlás hiányát. A
MOB honlapját a sok

szakmai tévedés és elírás miatt illette
kritikával. Horváth Vilmos, egyesüle-
tünk elnöke a nagykanizsai Kis János

és egyesületei körül kialakult helyzet
mielőbbi megoldását sürgette. Boro-

vitz Tamás és Dr. Ná-
dasy Miklós körveze-
tők is egyetértésüket
fejezték ki az előttük
felszólalókkal. Printz
János válaszában
egyetértett a vitás
ügyek mielőbbi lezá-
rásával és a kommuni-
káció javításával, azzal

a megjegyzéssel, hogy ez kétoldalú do-
log, a köröknek is megfelelő tájékozta-
tást kell adni rendezvényeikről. Úgy
gondoljuk, hogy Olimpiai Egyesüle-
tünk ebben élen jár, hisz honlapunkon

minden eseményünket beharangoz-

zuk és azokról képes beszámolókat te-

szünk közzé, sokszor e-mailben is tájé-
koztatjuk az Olimpiai Akadémiát.

Találkoztak az olimpiai körök vezetői



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

Március 19-én folytatódott az „Öt-
karikás unikumok” olimpiatörténe-
ti sorozatunk, melynek keretében Csí-
ki András, Hargita
megye sportigazgatója
tartott érdekes elő-
adást. Előadásának cí-
me sok mindent el-
árult: „A Hargita lá-
bától Lake Placi-
dig”, avagy a csíksze-
redai jégkorong kalan-
dos története.

Mielőtt belecsöp-
pentünk volna a jég-
korong világába, egy
kis ünnepség kereté-
ben köszöntöttük a 75
éves Szarka Károly
tagtársunkat, aki köz-
gyűlésünkön nem tud-
ta átvenni díszes dip-
lomáját. Isten éltessen
még sokáig körünk-
ben Karcsi bácsi!

Csíkszeredában a
jégkorong nagyon
közkedvelt és elterjedt
sport. Vákár Lajos
1928-ban, a városi vi-
gadóban, egy jégko-
rongmérkőzésről tu-
dósító filmhíradót nézve kijelentette:
„Ilyet mi is tudnánk csinálni!” Így in-
dult útnak a jégkorong és az iránta va-
ló szeretet, amely nemzedékről nem-
zedékre szállt. Az első hivatalos meccs-
re a Bukaresti Tenis Club ellen került
sor 1929. január 6-án. A székely fiúk

hősiesen helytálltak, de kikaptak 4–0-
ra. A visszavágón 1–1-es döntetlenre
végeztek, ekkor született meg a jégko-

rong történelem első
csíki gólja, mely Csá-
szár Jenő nevéhez fű-
ződik. A csapat 1932-
től vesz részt az orszá-
gos bajnokságban.
Nevük 1935-től Csík-
szeredai Sport Club.
1949-ben megszerez-
ték az országos bajno-
ki címet, 1954-ben új-
ból bajnokok lettek.

2009-ben a román
bajnokság döntőjében
összesítésben 4-1
nyert a Sport Club a
város másik csapata, a
HC Csíkszereda ellen.
A Sportklub egymás-
után háromszor lett
aranyérmes, a csíksze-
redai jégkorong-sport
történetében pedig a
tizenegyedik bajnoki
címet hozta. Hozó Le-
vente, a Sportklub
csapatkapitánya a csí-
ki jégkorong eddigi
legeredményesebb

hokisa lett hat bajnoki címével.
A jó hangulatú, kellemes est végén a

közönség Csíki Andrástól és a másik
vendégtől, Buslig Gyula, Gyergyó-
szentmiklós város sportreferensétől is
kérdezhetett Erdély sportjáról.

A Hargita lábától Lake Placidig


