
Halmay úszókupa 50 yardon

Névadónkra emlékeztünk
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2018. augusztus 4-én már tizen-
nyolcadik alkalommal rendezi 
meg olimpiai baráti körünk ama-
tőr úszóversenyét, a Halmay Ku-
pát. A versenytáv – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – 50 yard
(45,72 méter) lesz. Az úszókupá-
nak ismét Bükfürdő ad otthont, 
ahol a 14 órakor kezdődő amatőr 
úszóversenyen bárki elindulhat, 
aki kedvet érez a megmérettetés-
hez. A női és férfi , illetve leány és
fi ú kategóriákban kiírt versenyre a 
helyszínen, a nagymedencénél 12 órától lehet 
nevezni. Nevezési díj nincs, az összes résztve-

Egyesületünk ebben az évben is koszorúzással 
emlékezett névadójára a Farkasréti temető-
ben lévő sírjánál. Halmay Zoltán olimpiai 

vő díszes oklevelet kap. Minden indulónak 
eredményes versenyzést kívánunk!

bajnok úszó előtt velünk együtt tisztelgett 
a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör és 
az MTK Baráti Kör is. Dr. Hencsei Pál, a 

„csanádisok” elnöke röviden is-
mertette Halmay Zoltán életútját. 
Az eseménynek kiemelt jelentősé-
get adott, hogy 2018-ban ünnepli 
megalakulásának 130. évforduló-
ját az MTK sportegyesület. A meg-
emlékezés zárásaként Blaha Judit 
az MTK Baráti Kör nevében, míg 
Surányi Péter és dr. Mestyanek 
Ödön a Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület nevé-
ben helyezett el koszorút az olim-
pia bajnok úszó sírján.



Egy kevéssé ismert, éppen 100 éve, Sárváron 
született olimpia bajnoknak állítottunk emlék-
táblát április hétvégén Sárváron. Egyesület 
kezdeményezésére – Sárvár Város Önkor-
mányzata támogatásával – az 1918. április 
18-án, a Batthyány utca 20. szám alatt szüle-
tett Zimonyi Róbert evezős olimpiai bajnok-
ra és érmesre emlékeztünk. A rendezvényen 
egyesületünk szép számú, tíz fős küldöttsége 
is jelen volt.

Az ünnepség kezdetén Kondora István, Sár-
vár polgármestere kiemelte, hogy a sárváriak 
számára fontos, hogy városuk neves szü-
lötteinek emlékét megőrizzék és ápolják. A 
Zverzsina néven anyakönyvezett olimpikon 
17 évig élt családjával a kisvárosban, majd 
Budapestre költözve evezősként ért el nagy 
sikereket, de sárvári gyökereire mindig büsz-
ke volt. Sárvár pedig azon kevés magyar tele-
pülések egyike, amelyek két olimpiai 
bajnokot is adtak a világnak.
A város első emberének köszöntője 
után Horváth Vilmos elnökünk ele-
venítette fel Zimonyi Róbert kalandos 
életét. A „ Böske” becenévre hallgató 
evezős az 1948-as londoni olimpián 
a Szendey Antal–Zsitnik Béla kettes 
kormányosaként a dobogó 3. foká-
ra állhatott fel. A 15-szörös magyar 
bajnok részt vett az 1952-es helsin-
ki, valamint ott volt az 1956-os mel-
bourne-i nyári játékokon is. Innen 

számos társá-
val egyetem-
ben az USA-
ba emigrált. 
Ott hamar be-
kapcsolódott 
a helyi evezős 
sportba. Az 
1960-as római 
olimpián a 
magyar sport-
vezetés letil-
tása miatt még 
nem indulha-
tott, ám 1964-

ben, Tokióban – hatalmas meglepetésre, a 
favorit német egységet legyőzve – az ame-
rikai nyolcas kormányosaként a csúcsra ért: 
olimpiai bajnok lett, 46 évesen! Pályafutását 
ezután lezárva élete hátralévő részét edzőként, 
majd nyugdíjasként az Egyesült Államokban 
élte le. 2004-ben hunyt el Miami Beach-ben.
Az életút felidézése után az egykori szülőház 
helyén felállított márvány emléktáblát – stíl-
szerűen, a Zimonyi Róbert első olimpiai 
éremszerzése évében, szintén a Rába-parti 
városban született birkózólegenda, Sárvár 
díszpolgára – dr. Hegedűs Csaba olimpiai 
bajnok közreműködésével lepleztük le. A táb-
la felavatása után koszorúzással és az olimpia 
himnusszal zárult a program
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Zimonyi Róbert emléktábla avatása Sárváron



2018. június 1-én a Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesület szom-
bathelyi klubhelyiségében 
bensőséges ünnepség kere-
tében vette át a 2017. évi 
Rajczy Imre-díjat Schmitt 
Pál, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság tiszteletbeli elnöke, 
NOB-tag, a Nemzet Spor-
tolója és nem utolsósorban 
volt köztársasági elnökünk.
A díjat 2016-ban, fennál-
lásának 20. évfordulóján 
alapította a Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület. A díj alapításával 
Rajczy-Rasztovich Imre olimpiai bajnok 
vívó, az egyetlen szombathelyi születésű 
olimpiai bajnok emlékének állítottunk mél-

tó emléket. Az elismerést az kaphatja, aki az 
adott évben – nem egyesületi tagként – ki-
emelkedően támogatta, erkölcsileg, anyagilag 
vagy bármely más módon egyesületünk tevé-
kenységét. Egyesületünk elnöksége a 2017. 
évi Rajczy Imre-díjat egyhangúlag Schmitt 
Pálnak ítélte. A díjátadáson megjelent Honfi  
János Imre, Rajczy Imre Buenos Airesben 
élő, de jelenleg Németországban dolgozó 
unokája is. A díjátadás után Schmitt Pál fel-

idézte Rajczy Imrével kap-
csolatos emlékeit, bár sze-
mélyesen nem találkoztak. 
Ezt követően – a jelenlévők 
kérdéseire válaszolva – az 
olimpiai mozgalom aktuá-
lis kérdéseiről, feladatairól 
és jövőjéről beszélt. Az est 
végén születésnapja alkal-
mából is köszöntöttük a 
friss Rajczy-díjazottat.
A díjátadást megelőzően 
Rajczy-Rasztovich Imre 
Szily János utcai szülő-

házánál rövid megemlékezést tartottunk és 
megkoszorúztuk a kardvívó olimpiai bajnok 

emléktábláját. Az ünnepségen a Szombathe-
lyi Vívóakadémia képviselői és növendékei is 
részt vettek.
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Rajczy Imre-díj átadása Schmitt Pálnak



Megjelent egyesületünk alelnöké-
nek, Gál Lászlónak hatodik önálló 
kötete, Hatan a mágikus csapat-
ból címmel. A könyv bemutatójára 
zsúfolásig megtelt klubhelyiségünk. 
Horváth Vilmos, egyesületünk el-
nöke köszöntötte az érdeklődő 
sportbarátokat, majd átadta a szót 
a szerzőnek. Gál Lászlótól meg-
tudhattuk, hogy a kötet hat remek 
labdarúgó életét mutatja be, akik 
pályafutásában közös vonás, hogy 
szerepeltek az Aranycsapat-
ban és Vas megyében szület-
tek. Kikről szól a könyv?
Három remek kapusról: 
Horváth Györgyről, akiben 
Grosics Gyula is komoly 
vetélytársat látott, Fazekas 
Árpádról, akit a múlt év-
század ötödik legjobb kapu-
sának választottak a Bayern 
Münchennél és Danka Im-
réről, akit maga Puskás Öcsi követelt a válogatott-
ba. Három csodálatos mezőnyjátékosról: Lóránt 
Gyuláról, aki edzőként is a csúcsra jutott a Bun-
desligában, Kotász Antalról, akire még egyetlen 
aranylabdás labdarúgónk, Albert Flórián is felné-
zett, és Tóth II Józsefről, aki tiszteletére nemrég 
Csepelen szobrot állítottak.

A könyvbemutatón először fi lm-
kockák segítségével ismerhettük 
meg a hat „mágikus” labdarúgó 
életét, majd sorra jöttek a vendé-
gek. Először Lóránt Gyuláról a 
szintén Kőszegen született Kereki 
Zoltán osztotta meg emlékeit. A 
körmendi születésű kapus, Horváth 
György portréját Ágnes lányán 
keresztül ismerhették meg a jelen-
lévők. Gyerekeinek keveset mesélt 
sportpályafutásáról, annál többet 

körmendi gyermekkoráról. 
A mindig elegánsan öltöző 
édesapa szigorúan nevelte 
gyermekeit, a tisztesség és 
becsületesség alapvető kö-
vetelménynek számítottak. 
Lánya szerint teljes életét 
élt, szerető családja volt és a 
sportban is teljesültek álmai. 
A hat „mágikus közül már 
csak Fazekas Árpád él, aki 

egészségi okok miatt nem lehetett jelen a könyvbe-
mutatón, de videóüzenetet küldött. Róla Budai Ti-
bor vasi származású, de Zuglóban élő barátja me-
sélt történeteket. A többi remek labdarúgó, Tóth II 
József, Kotász Antal és Danka Imre életét, a szer-
ző Gál László mutatta be. A könyvbemutató zárása-
ként Kű Lajos olimpiai 
ezüstérmes labdarúgó, 
az Aranycsapat Alapít-
vány elnöke számtalan 
sztori és soha nem hal-
lott történet segítségével 
idézte fel az Aranycsapat 
emlékét. Az est végén 
Gál László köszöntötte 
Kű Lajost 70. és Kere-
ki Zoltánt 65. születés-
napja alkalmából.

Hatan a mágikus csapatból

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