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Száz éve, 1918. április 18-án, 
Sárváron született Zimonyi 
Róbert, aki az 1964. évi toki-
ói olimpián aranyérmet nyert 
evezés nyolcasban. Sajnos eve-
zésben Magyarország még nem 
szerzett olimpiai bajnokságot, Zi-
monyi is amerikai színekben áll-
hatott fel a dobogó legfelső foká-
ra. Ő volt a hajó kormányosa. A 
kerek évfordulón Sárvár Város 
Önkormányzatával közösen 
emléktábla állítással tisztelgünk 
életműve előtt. 2018. április 27-
én, 14 órakor kerül sor az emlék-
tábla leleplezésére Sárváron, a Fő 
utca 20. sz. alatt. Az emléktáblát 
dr. Hegedűs Csaba, a 100. magyar 
olimpiai aranyér-
met szerző birkó-
zó leplezi le, aki 
szintén Sárvár 
szülötte. Köszön-
tőt mond Kondo-
ra István, Sárvár 
polgármestere, a 
sportolóra emlé-
kezik Horváth 
Vilmos, egyesületünk elnöke.
Zimonyi Róbert még Zverzsina néven látta 
meg a napvilágot, 1934-ben vette fel a család 
a Zimonyi nevet. Hamarosan Budapestre köl-
töztek. Róbert 1935-ben kezdett el evezni a 
Pannónia Evezős Clubban, ahol sporttársai-
tól a „Böske” becenevet kapta. Már 1937-ben 

országos bajnokságot nyert kor-
mányos kettesben. Összesen 14 
országos bajnokságot szerzett, ér-
dekesség, hogy 1952-ben ő volt a 
bajnokságot nyert női kormányos 
négypárevezős hajó kormányosa. 
Az 1948. évi londoni olimpiám 
kormányos kettesben bronzér-
met szerzett Szendey Antal és 
Zsitnik Béla társaként. A helsin-
ki és melbourne-i olimpiák már 

nem voltak olyan sikeresek számára, 1956-ban 
versenyzőtársa megbetegedése miatt el sem tu-
dott indulni. Erről az olimpiáról ő sem tért haza. 
46 évesen 1964-ben kijutott a tokiói olimpiá-
ra, ahol aranyérmet nyert. Ezután visszavo-
nult és Floridában telepedett le. 2004. február 
2-án, 86 évesen, Miami Beach-ben hunyt el.



2018. február 6-án lett volna 95 
éves az Aranycsapat sziklake-
mény középhátvédje, Lóránt 
Gyula. Ebből az alkalomból a 
kőszegi temetőben lévő dísz-
sírhelyénél együtt emlékezett a 
vasi kisváros egyetlen olimpiai 
bajnokára Kőszeg város önkor-
mányzata, a Kőszegi Futball Club 
vezetői, valamint Olimpiai Egye-
sületünk tagjai.
A kőszegi sportbarátok nevében 
Földesi János, egykori labdarúgó 
és sportvezető köszöntötte Lóránt Gyula tisz-
telőit, majd röviden felidézte a kiváló labdarú-
gó pályafutását. Huber László, Kőszeg város 
polgármestere kiemelte, hogy milyen fontos 
volt Kőszeg számára, amikor végakaratának 
megfelelően szülőhelyén végső nyugalom-
ra helyezték Lóránt Gyulát. Neudl Gábor, a 
Kőszegi FC elnöke örömének adott hangot, 
hogy a helyi labdarúgók ilyen nagyszerű elődre 

nézhetnek fel. A megemlékezésen részt vett a 
Haladás válogatott labdarúgója Halmosi Zol-
tán és a 93. életévében járó Jenkei Ede is, aki 
már csak egyedül él a legendás Aranycsapat tag 
kőszegi társai közül. Az ünnepség végén Gál 
László, egyesületünk alelnöke méltatta Lóránt 
Gyulát. Kihangsúlyozta, hogy az Aranycsapat 
tagok közül senki emlékét nem tartja szülőhe-
lye olyan nagy becsben, mint Kőszeg Lórántét.

Száz évvel ezelőtt, 1918. február 12-én szüle-
tett dr. Berzsenyi Barnabás, olimpiai és két-
szeres világbajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó. 

Ebből az alkalomból megemlékezést tartott a 
olimpiai baráti körünk a kiváló vívó sírjánál, 
a Kemenessömjénben lévő Berzsenyi kriptá-
nál. A rendezvényen részt vett többek között 

Kurucz Attila, a mintegy hatszáz lakosú vasi 
település polgármestere és Némethné Papala 
Dorottya, Berzsenyi leszármazott is.
Gál László, egyesületünk alelnöke beszé-
dében méltatta dr. Berzsenyi Barnabás moz-
galmas életét és felidézte a magyar párbaj-
tőrvívás egyik legkiemelkedőbb alakjának 
sportolói pályafutását. Egyesületünk tervezi 
egy emléktábla állítását is 2018-ban, hiszen 
június 18-án lesz 25 éve annak, hogy elhunyt, 
azaz idén kettős jubileuma is van.
Kurucz Attila, Kemenessömjén polgármeste-
re is örömmel csatlakozott a megemlékezők-
höz. Mint elmondta, a falu lakosai büszkék 
lehetnek arra, hogy lakóhelyükön ilyen nagy-
szerű sportoló nyugszik. Az emléktábla állítás 
kezdeményezését jó ötletnek tartja, melyet a 
falu nevében ő is támogat.
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Lóránt Gyulára emlékeztünk kőszegi sírjánál

Tisztelgés dr. Berzsenyi Barnabás előtt



A Halmay karácsonyt 2009-ben rendezte 
meg először olimpiai baráti körünk Balogh 
József költő-tanár tagtársunk kezdeménye-
zésére. December 8-án rendhagyó karácsonyi 
és óévbúcsúztató estet tartottunk. A műsort 
ezúttal saját erőből oldottuk meg, vállalkozó 

szellemű tagtársaink közreműködésével. Vers 
és zene váltották egymást. Először Balogh 
Zoltán szavalt el két szép verset édesapja 
karácsonyt idéző költeményei közül, majd 
Mecsériné Doktor Rozália és dr. Hollerné 
Mecséri Annamária teremtett ünnepi hangu-
latot jól megválasztott verseikkel. Annamári-
át több, mint egy év után köszönthettük újra 
körünkben, szívből örülünk visszatérésének. 
Simonyi Ferencről tudtuk, hogy van érzéke 
a művészethez, különösképpen a festészet-
hez, most új oldaláról is megismerhettük. A 
záró versek Horváth Vilmosnak jutottak, aki 
a meghitt hangulatot egy kis vidámsággal is 
fűszerezte. A gyönyörű karácsonyi versek kö-
zött Marton János tangóharmonika játékát 
csodálhattuk meg, aki szíves örömest vállalta 
a számára szokatlan fellépést.

Már sorozatban tízedik alkalommal adott ott-
hont a szombathelyi Tóvendéglő farsangi bá-
lunknak, amely ezúttal is jelmezes volt, sok 
érdekes és ötletes maskarát öltöttek magukra 
vendégeink. Újra a Tequila együttes gondosko-
dott a jó hangulatról. A bált dr. Printz János, a 
Magyar Olimpiai Akadémia tanácstagja nyitot-
ta meg. A műsorban örökzöld slágereket adott 

elő Senviczki 
Béla és Ódor 
Ferenc, tan-
góharmonikán 
kísért Marton 
János. A siker 
garantált volt. 
Ezt követően 

az Attitude Balettiskola nö-
vendékei szórakoztatták a báli 
közönséget. Ők is óriási tapsot 
kaptak. A rengeteg tombolatárgy 
közül gazdára talált a fődíj is, 
melynek Orgován Ferenc tag-
társunk örülhetett, ő utazhat el 
egy hosszú hétvégére Velencé-
be. A bál zárásaként újfent Mar-
ton János tangóharmonika játé-
kát élvezhették a legkitartóbbak.
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Halmay karácsony és óévbúcsúztató

XXI. Halmay jelmezes farsangi bál



2018. február 3-án hosszan tartó 
súlyos betegség után 82. élet-
évében meghalt Palotai Károly 
olimpiai bajnok labdarúgó, egy-
kori kiváló FIFA játékvezető. A 
szinte hihetetlen hír váratlanul 
ért bennünk. 2017 májusában 
még körünkben üdvözölhettük, 
ahol felejthetetlen beszélgetésen 
mesélt labdarúgóként és játék-
vezetőként is sikerekben bővel-
kedő, kivételes pályafutásáról. 
2016 karácsonya előtt Gál Lász-
ló Ötkarikás futballtornák című könyvének 
bemutatóján is találkozhattunk vele, a könyv-
nek ő is interjú alanya volt. Természetesen 
az 1964. évi tokiói olimpiát idézte fel, ahol 
csapatkapitánya volt az olimpiai bajnokságot 

nyert magyar válogatottnak. Az 
UEFA 2016-ban életműdíjjal
ismerte el pályafutását, a nem-
zetközi és a hazai futball világá-
ban óriási tisztelet övezte.
A sportpályafutásához nyugodt 
családi hátteret biztosító felesé-
ge két évvel ezelőtt elhunyt, ne-
hezen dolgozta fel szerető társa 
elvesztését. Találkozásaink al-
kalmával egy csodálatos (sport)
embert ismerhettünk meg sze-
mélyében, akivel mindig baráti 

hangulatban tudtunk elbeszélgetni. Nem csak a 
pályán, hanem az életben is igazi példakép volt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
Isten vele, nyugodjon békében Karcsi 
 bácsi!

Egyesületünk évadnyitó közgyűlését 2018. 
február 16-án, tartotta a Malom Söröző Olim-
pia termében. A 2017. évről Horváth Vilmos 
elnök szakmai és Gál László alelnök pénz-
ügyi beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. Ezt követően a tagok javaslatokat 
tehettek a 2018. évi programokra. A közgyű-
lésen kihirdettük a 2017. évi Csejthey Lajos- 
és Rajczy Imre-díjazottakat is. A Csejthey 
Lajos-díjat Kerényi János 
tagtársunknak ítélte elnöksé-
günk, aki folyamatosan kiváló 
munkát végez. A Rajczy Im-
re-díjat Schmitt Pál, a MOB 
tiszteletbeli elnöke érdemelte 
ki, aki kimagaslóan támogatta 
egyesületünket. A díjat egy ké-
sőbbi időpontban ünnepélyes 
keretek között fogjuk átadni.

A közgyűlés zárásaként Horváth Vilmos 
elnök köszöntötte a kerek születésnapos 
tagtársakat, akik az elmúlt évi közgyű-
lés óta töltötték be az adott életévüket. 
Az egyesület diplomáját kapta a 75 
éves Laki László és Bleyer Ferenc, a 70 
éves Halmosi Zoltán, valamint az 50 
éves Borsos István és Szakasics Zoltán. 
A közgyűlés pezsgős koccintással zárult.

Meghalt Palotai Károly, olimpiai bajnok labdarúgó

Évi rendes közgyűlés a Malomban

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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