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XII. Halmay úszókupa 50 yardon
Fővédnök: Szabó József olimpiai bajnok
2011. augusztus 6-án, szombaton tizenkettedik alkalommal rendezzük meg
egyesületünk névadójára emlékezve a
Halmay Kupát. A Bükfürdőn, 13 órakor kezdődő amatőr úszóversenyen bárki elindulhat, aki kedvet érez a megmérettetéshez, a táv 50 yard (45,72 m). A
női és férfi kategóriákban kiírt versenyre a helyszínen,
a nagymedencénél
11 órától lehet nevezni. Nevezési díj
nincs.
Az esemény fővédnöke: Szabó József, olimpiai, világés Európa-bajnok
úszó (200 m mell).

A verseny díszvendége: Dušan Dvoran,
Vysoká pri Morave, Halmay Zoltán szülőfalujának polgármestere. Rossz idő esetén
augusztus 7-én, vasárnap kerül a kupa megrendezésre.
Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk!

Halmosiné Séfer Rozália
díszpolgár
Nagy elismerés érte
Halmosiné Séfer Rozáliát, a Haladás VSE atlétaedzőjét, egyesületünk tagját. Szülőfalujában a nemrég megrendezett falunapon Pecöl híres szülötteit
tüntették ki, köztük az

egykori válogatott, 400
méteren magyar bajnok
atlétanőt, akinek díszpolgári címet adományoztak.
Szívből gratulálunk elismeréséhez és további sikeres munkát kívánunk!

FÁKLYA • XV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Szeressük egymást gyerekek…
Szinte hihetetlen, hogy már több mint
két éve nincs köztünk Németh Pál, a „dobópápa”, a szombathelyi dobóiskola megteremtője, a kiváló mesteredző. Harmadik alkalommal gyűltek össze tisztelői és
(sport)barátai, hogy adózzanak Pali bácsi
emléke előtt. A szombathelyi Dobó SE és
egyesületünk közös rendezvénye az idén is
bővelkedett eseményekben.
Az Aréna Savaria aulájában két
éve állított emléktábláját
most
Csonka Ernő festőművész Németh
Pál
portréjával
egészítette ki. Az
alkotást maga a 90
éves művész, valamint
Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke és Lazáry
Viktor Szombathely alpolgármestere leplezte le. Az
alpolgármester bejelentette, hogy
hamarosan utcát fognak elnevezni Németh
Pálról, a város díszpolgáráról.
Az ünnepség a „vasárnapi festő” elajándékozott festményeiből nyílt kiállítás megnyitásával folytatódott. Szívmelengető érzés, hogy ez a kemény, igazáért mindig a
végsőkig harcoló sportember mennyi csodálatos képét ajándékozta oda barátainak
„csupán” szeretetből. Seres Rezső slágere,
mely Németh Pál legkedveltebb dala volt,
fejezte ki legjobban a „dobópápa” érzéseit.
A Nagy János – Marton János duó előadásában felcsendülő „Szeressük egymást
gyerekek” hallatán még a legkeményebb
férfiúk szemében is megcsillant egy-egy
könnycsepp.

A sportprogramok előtt felavatták a felújított dobóketrecet, melyet a Dobó SE három elnökségi tagja társadalmi munkában
hozott helyre. Ezért P. Holl Jenőt, Békefi
Miklóst és Grünwald Jánost emlékplakettel tüntették ki. A Dobó SE és a veszprémi
VEDAC versenyzői vegyes páros kalapácsvető-versenyen mérték össze erejüket. Mindenki a saját korosztályának megfelelő szerrel dobott. A Dobó SE-s Gyurátz Réka a
veszprémi Ikládi Patrikkal a legeredményesebb duónak bizonyult. Réka 3 kilós kalapáccsal elért 67,63 méteres dobása a 15 éves
korosztályban magyar rekord is egyben.
A Budapesti Lacrosse Egyesület tagjai
bemutatót tartottak az egykori olimpiai
sportágból, majd a Magyar Inter-Cross
Egyesület játékosai a szoft változatot mu-

tatták be, melyben például nem lehet ütközni. A sportágalapító Szakály Ferenc 2002
óta vezeti az egyesületet, akik a szlovák
bajnokságban szerepelnek. Legjobb eredményük a tavalyi negyedik hely.
Az emléknapot Horváth Vilmosnak, a
két egyesület elnökének Stuart Máriától
Pöttyös Farokig címet viselő érdekes olimpiatörténeti előadása zárta.
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Olympiában jártam
A Magyar Olimpiai Akadémia egyik delegáltjaként (a másik Auer Dorina rétsági
egyetemista volt) július elején két hetet tölthettem Görögországban, a Nemzetközi
Olimpiai Akadémia táborában, az 51. fiatalok részére kiírt nemzetközi konferencián.
Mintegy 100 országból közel 200 olimpiabarát gyűlt össze, köztük olimpikonok, illetve a nemzeti bizottságok és akadémiák
tagjai. Az athéni városnézést a Pnyx hegyi
megnyitó követte az Akropolisz árnyéká-

tek, valamint a sportversenyek és gálák során. Kosárlabdában dél-afrikai, iráni, japán,
lengyel, lett és szíriai csapattársaimmal a harmadik helyen végeztünk, pingpongban pedig
luxemburgi ellenfelem legyőzése után egy
profi arubai játékossal kerültem össze, aki a
végállomást jelentette számomra, bár az
olimpiai eszmének megfelelően természetesen csak a részvétel számított. Ezek az élmények életre szóltak és az egész világot átívelő barátságokhoz vezettek.

ban, ahol Jacques Rogge, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnöke is köszöntötte a
résztvevőket, mi pedig találkoztunk Kósz
Zoltánnal is, aki az olimpiai érmesek konferenciáján képviselte hazánkat.
A szintén ókori romjairól híres Delphin
keresztül vezetett utunk Olympiába, ahol az
ülésszak középpontjában az idén 50 éves
NOA állt. Az ott töltött napok során megtekintettük Coubertin báró emlékművét, az
olympiai múzeumokat, a romokat és a stadiont, ahol futhattunk az ókori játékok során
már két évezreddel ezelőtt is használt pályán.
A neves professzorok által tartott szakmai
előadásokból megismerhettük a nemzetközi
olimpiai nevelés és az akadémia történetét, a
szemináriumi beszélgetések pedig átfogó képet adtak az olimpiai nevelés állapotáról világszerte. Lehetőségünk nyílt a más kultúrák
és szokások megismerésére a közösségi es-

Sokan érdeklődtek a magyar akadémia
munkájáról, különösen az olimpiai hagyományőrzésről, mely tapasztalataim alapján az
egyik legjobb a világon, így egyesületünkről
is sokaknak meséltem. A résztvevők között
nagy cserebere zajlott a nemzeti szuvenírek
és ruhák terén, ennek során pedig népszerű
volt halmays nyakkendőm, amelyet többen is
„kinéztek maguknak”, de hiába… Összességében felejthetetlen két hetet tölthettem az
olympiai játékok szülőhazájában, amihez ezúton is köszönöm az Akadémia jelölését és
egyesületünk ajánlását.
Holler Péter

Szülőfalujában emlékeztünk
Halmay Zoltánra
Kihasználva, hogy az idei nyári napforduló ünnepség éppen Halmay Zoltán születésének 130. évfordulójára esett, az
egész napos programba iktatták be az emlékünnepséget is, melyen Magasfalu lakói a

település leghíresebb szülöttére
emlékeztek. Délelőtt diákfoci
volt, kora délután pedig a felnőttek is összemérték tudásukat.
A futballpálya után a kultúrházban folytatódtak a programok,
majd Dušan Dvoran, Vysoká
pri Morave polgármestere fogadást adott a vendégek tiszteletére. Olimpiai baráti körünket
Horváth Vilmos elnök, Gál
László alelnök és Békefi Miklós elnökségi tag képviselte.
Este 19 órakor került sor az
emlékünnepségre. A közösen állított emlékművön – melyen háromnyelvű emléktábla hirdeti a legendás
úszó, Halmay Zoltán dicsőségét – Vysoká
pri Morave önkormányzata és egyesületünk képviselői helyeztek el koszorút,
majd Dušan Dvoran polgármester mondott

ünnepi beszédet. A méltó megemlékezés az
Olimpiai Himnusz meghallgatásával fejeződött be.
A szépszámú résztvevő ezután zenés kisérettel a Morva folyó partjára vonult, ahol
igazi népünnepéllyel folytatódott a
nap, fúvoszenekarok koncertje szórakoztatta a közönséget. Sajnos a hirtelen
jött és kitartó zivatar megzavarta az esti programokat, így a várva várt tűzijáték és tábortűz, valamint a mécsesek és
lampionok útra bocsátása a Morva folyón mindenki bánatára elmaradt.
Az ünnepségen való résztvételünkkel kapcsolatunk Halmay Zoltán szülőfalujával tovább erősödött és őszin-

tén barátinak mondható. Ennek egyik ékes
bizonyítéka, hogy Dušan Dvoran polgármester augusztus 6-án részt vesz egyesületünk hagyományos 50 yardos úszó emlékversenyén, a Halmay Kupán.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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