
Boldog születésnapot, Makray Katalin!
XXIV. évfolyam 1. szám • 2020. április

A Vas megyei születésű olimpiko-
nok közül az idén elsőként kerek 
születésnapja alkalmából Makray 
Katalin tornásznőt köszöntöttük, 
aki 1964-ben a tokiói olimpián 
a rendkívül erős mezőnyben fele-
máskorláton ezüstérmet szerzett. 
Makray Katalin 1945. április 5-én 
született Vasváron. Bár születé-
sekor családja csak átutazóban járt 
a vasi kisvárosban, ennek ellenére 
mindig is büszkék voltak a vasváriak 
híres szülöttükre, mely a 2011-ben 
adományozott díszpolgári címben csúcsoso-
dott ki. A Makray család ezer szállal kötődött 
Szombathelyhez, Kati is a Széll Kálmán ut-
cában töltötte életének első másfél évét. Édes-
apja ludovikás múltja miatt a háború után nem 
kapott megfelelő munkát, a családnak az öt 
gyerekkel nem volt egyszerű dolog boldogul-
nia az ötvenes években. Már Budapesten, 10 
éves korában kötött örök barátságot a torná-
val. A remek pedagógusok és edzők munkája 

és Kati szorgalma hamarosan az eredmények-
ben is megmutatkozott. Már 1963-ban, az 
Universiádén is sikert sikerre halmozott, de 
pályafutása csúcsát a Tokióban megszerzett 
olimpiai ezüstérem jelentette.
1966-ban kötött házasságot Schmitt Pál olim-
piai bajnok párbajtőrvívóval, a későbbi sike-
res sportvezetővel és politikussal. Három lá-
nyuk született, Alexa, Petra és Gréta, akiket 
1976-tól közel 10 éven keresztül esténként a 

népszerű TV tornában láthatta 
az ország. Azóta már hat uno-
ka is a szűk családhoz tartozik, 
valamint – Kati nagy örömére – 
édesanyja, Ilona asszony is.
Makray Katalin 2015-ben egye-
sületünk vendégeként Szombat-
helyen járt és egy emlékezetes 
estet töltött el körünkben.
Boldog születésnapot és min-
denek előtt jó egészséget kívá-
nunk!



Kásás Zoltán: A vízilabda háttere edzői szemmel
Decemberben Kásás Zoltánt, a 
magyar vízilabdázás kiemelkedő 
egyéniségét láttuk vendégül, aki 
játékosként és edzőként is beírta 
nevét a vízilabda történet arany-
könyvébe. Bemelegítésként a 
magyar ví zilabda-edzőképzést 
2013 óta vezető szakember A 
vízilabda háttere edzői szem-
mel tartott rendkívül érdekes 
előadást. Az ókori olimpiáktól 
kiindulva megtudhattuk, hogy az 
edzők szerepe hogyan változott, 
miként alkalmazzák az edzők a modern tudo-
mány ágait munkájuk során. Az előadás során 
Kásás Zoltán a több, mint három évtizedes edzői 
múltjából vett példákon, szituációkon keresztül 
– a humort sem nélkülözve – remekül tudta érzé-
keltetni az edzői munka kihívásait.

Az est második felében Gál László, az egyesü-
let alelnöke kérdései nyomán egy fantasztikus 
sportpályafutás rajzolódott ki. Mivel Zoltán 
édesanyja megszállott Fradi szurkoló volt, kije-
lentette, hogy fi a csak a Fradiban sportolhat. Így 
került a Ferencvárosba, ahol Gerendás Lász-
ló, a később olimpiai bajnok Gerendás György 
édesapja volt az edzője. Az unalmas, faltól falig 
úszást 1962-ben cserélte a vízilabdára, 1968-
ban magyar bajnok lett a zöld-fehérekkel. 1966 
és 1975 között 91-szer játszott a válogatottban. 
1972-ben, Münchenben úgy lett válogatottunk-

kal olimpiai ezüstérmes, hogy 
nem kaptak ki a torna során. Ká-
sás Zoltán tagja volt az 1973-ban 
Belgrádban világbajnokságot 
és 1974-ben Bécsben Európa-
bajnokságot nyert válogatottnak 
is. Ekkor volt pályája zenitjén. 
Játékos pályafutását Tatabá-
nyán fejezte be, majd egy aján-
latot elfogadva Ausztráliában 
kezdett el edzősködni. Az évek 
során hazai és külföldi sikerek 
övezték pályáját, de ő a kudar-

cokból is rengeteget tudott tanulni. 1997-ben 
egykori klubtársa, Kemény Dénes újonnan ki-
nevezett szövetségi kapitány felkérte a váloga-
tott edzőjének. Csodálatos 12 évet töltött a pó-
lós aranycsapat mellett, ahol nem csak edzőként, 
hanem apaként is átélte a vízilabdás fi úk sikereit. 

Tamás fi a az ötkarikás aranyérmek területén 
kárpótolta őt, hiszen háromszor nyert olimpiai 
bajnokságot. E területen felülmúlta édesapját. 
Ahogy Kásás Zoltán fogalmazott: „Korábban 
Tamást Kásás Zoltán fi aként emlegették, ma pe-
dig én vagyok Kásás Tamás papája.”
Edzőként a szerb Becsej és a görög Olym pia-
kosz Pireusz együttesekkel megnyert Bajnokok 
Ligája győzelmek jelentik pályája csúcsát. Hazai 
vizeken a Vasassal is sikeres volt, de a Szeged-
del – vidéki csapatként – 2009-ben megnyert 
LEN-kupa is kedves emlék számára.
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Évadnyitó Halmay tekeverseny
Évadnyitó amatőr tekeversenyünknek január 
24-én ismét a Rezgő Tekéző és Söröző volt 
a házigazdája. A hangulatra és az érdeklődés-
re ezúttal sem lehetett panasz. Aki a korábbi 
években kilátogatott és elindult a versenyen, 
azt megérintette a remek hangulat és újra 
megmérettette magát. Örvendetes, hogy az 
idén új arcokkal bővült a részvevők sora.

A férfi ak mezőnyében régi-
új győztest avattunk. Geider 
Attila tavaly sérülés miatt 
nem tudott dobogóra kerülni, 
most viszont nagy magabiz-
tossággal dobva visszasze-
rezte bajnoki címét. A továb-
bi helyezésekért óriási harc 
bontakozott ki. Az ezüstérmet 
Horváth Péter szerezte meg, 
aki a korábbi versenyeken is 
mindig jól dobott, de egy-egy 
apró hiba miatt mindig le-
csúszott a dobogóról. Ezúttal 
nem. A Halmay tekeversenyek történetében 
már többször is diadalmaskodó Gál László 
hosszú évek után állhatott fel ismét a dobogó 
alsó fokára.
A hölgyek mezőnyében Mittli Ödönné, 
Magdi több ezüstérmes szereplés után ezút-
tal győztesként zárta versenyt. Az ezüstérmet 

egy „igazi” sportoló, az egykori válogatott at-
léta Halmosiné Séfer Rozália szerezte meg, 
akit szoros küzdelemben előzött meg Magdi. 
A bronzéremért vívott óriási csatában csupán 
egy fa döntött Jenei Ferencné, Kati javára 
Németh Orsolya előtt.
A többi résztvevőnek is kijár a dicséret, min-
denki tudása legjavát nyújtotta.

Ahogy Ethelbert Talbot, 
Pennsylvania állam érseke 
1908-ban mondta: „Nem a 
győzelem fontos, hanem a 
részvétel.” A verseny ezúttal 
is az ünnepélyes eredmény-
hirdetéssel zárult. Horváth 
Vilmos és Gál László osztot-
ták ki az érmeket és értékelték 
a versenyt. A kiváló hangulat 
és a nagy érdeklődés előreve-
títi, hogy jövőre újra találko-
zunk a tekepályán.
Eredmények, férfi ak: 1. Gei-

der Attila 180 fa, 2. Horváth Péter 151 fa,
3. Gál László 145 fa, 4. Gál Tamás 128 fa, 5. 
Szakály Ferenc 119 fa, 6. Mikics István 118 fa.
Nők: 1. Mittli Ödönné 104 fa, 2. Halmosiné 
Séfer Rozália 95 fa, 3. Jenei Ferencné 67 fa, 4. 
Németh Orsolya 66 fa, 5. Radányi Edit 54 fa, 
6. Kerényiné Horák Krisztina 49 fa.
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Karácsonyi meglepetés – lélekharang

Balogh József költő-tanár tagtársunk ötletét 
ápolva advent idején ismét nagy sikerrel ren-
deztük meg óévbúcsúztató összejövetelünket, a 
Halmay karácsonyt. Egyesületünk tagjai szép 
számmal jelentek meg, a többség családostul, 
hogy méltóképpen zárjuk le az események-

ben bővelkedő óévet. Fasching Zsuzsanna
igazi meghitt karácsonyi hangulatot varázsolt 
Karácsonyi meglepetés – lélekharang című 
összeállításával körünkbe. A műsort követően 
pezsgős koccintással és kötetlen beszélgetéssel 
zártuk le a bensőséges, karácsonyváró estet.

Könyvújdonság: Legendás csatársorok
A közelmúltban jelent meg 
Gál László legújabb fut-
ballkönyve, Legendás csa-
társorok címmel. A kiad-
vány társszerzőjével, Hetyei 
Lászlóval, az Aposztróf 
Kiadó vezetőjével komplett 
csatárötösöket vettek górcső 
alá. A könyv visszarepíti az 
olvasót a boldog békeidők-
be, amikor még öt támadóval 
rohamozták a csapatok az 
ellenfelek kapuját. A szerző-
páros hat csatárötöst mutat 
be, melynek felét a Ferenc-
város adja. A T-betűs csa-
társor a 100%-os bajnokságot nyerő együt-
tes ötösfogata volt, 1949-ben Deák Bamba 
vezérletével 140 gólig jutott a zöld-fehérek 
támadósora, a Szőke, Varga, Albert, Rákosi, 

Fenyvesi kvintett a hatvanas 
években élte fénykorát. Mel-
lettük az MTK-t az 1920-
as évek híres „aranylánca” 
képviseli, a Vasast a Farkas 
János fémjelezte csatárötös, 
az Újpesti Dózsát pedig a 
szintén a hatvanas években 
remeklő, gólcsúcsot produ-
káló ötösfogat, a Fazekas–
Göröcs–Bene–Dunai II–
Zámbó.
Hatszor öt, azaz harminc 
kiváló labdarúgó emlékét, 
emlékezetes mérkőzéseit 
eleveníti fel a könyv, ezáltal 

futballtörténeti áttekintést is adva a legjobb 
csatársorok bemutatásán keresztül.
A könyv a MSÚSZ Nagy Béla Programjá-
nak támogatásával jelent meg.

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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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