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Egy év óta bizakodtunk benne, az most To-
kióban valóra vált. Megszületett az első vasi 
paralimpiai aranyérem. Az első paralimpiáján 
induló Ekler Luca álma beteljesült, kedvenc 
versenyszámában, távolugrásban szenzá-
ciós világcsúccsal paralimpiai bajnok lett,

 megjavítva saját rekordját. Szalma László 
versenyzője már elsőre 560 centit ugrott, ki-
lenc centivel megdöntve a világcsúcsot, sőt a 

harmadik ugrásával 
további három cen-
tivel megtoldotta. 
Ő a magyar atlé-
tika történe tének 
első női pa ra-
lim piai bajnoka. 
Luca még két ver-
senyszámban ért 
el helyezést, 100 
m-es síkfutásban a 
negyedik, míg 400 
m-es síkfutásban 

ötödik helyen ért a célba. A záróünnepségen 
az arénába a magyar zászlót – óriási megtisz-
teltetésként – Ekler Luca vitte be.
November 19-én, 18 órakor a Palace Bistro 
& Club különtermében Ekler Luca lesz egye-
sületünk vendége, aki felidézi a tokiói játékok 
emlékezetes pillanatait.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

80 éve született Albert Flórián
A Groupa Arénában megnyílt Albert 80 
kiállítást baráti körünk „Budapesten túrázó” 
csapata is megtekintette. Az Üllői úti legenda 
pályafutásának minden fontos momentumáról 
láthattunk valamilyen emléktárgyat. Megcso-
dálhattuk többek között a „Császár” 1966-os 
vb-n nyújtott bravúros teljesítménye után ki-
érdemelt 1967-es Aranylabdát, azt a labdát 
– ahogy Albert Flórián fogalmazott –, amit 
soha, egyetlen védő sem tudott tőle elvenni.



Gyűjtőtalálkozó és olimpiatörténeti kiállítás
Szeptember 25-én budapesti és gödi utazás 
keretében tartalmas programokon vett részt 
egyesületünk olimpiabarát delegációja. A Mil-
lenáris Parkban először a nemzetközi gyűj-
tőtalálkozóra fókuszáltunk. Győr Bélának, 
a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárának, 
az esemény főszervezőjének köszönhetően 
hét országból érkeztek kiállítók és több mint 

százan tekintették meg a jó hangulatú rendez-
vényt. A találkozón zászlók, jelvények, kitű-
zők, érmek, bélyegek, aláírásgyűjtemények, 
könyvek és sok más emléktárgy került a részt-
vevők asztalára és több közülük gazdát is cse-
rélt. A rendezvényt olimpiai bajnokok, így pl. 
Sákovicsné Dömölky Lídia, Gedó György, 
Martinek János tisztelték meg, de találkoz-
tunk Császári Attila úszó olimpikonnal is. 
Delegációnk tagját, Halmosi Zoltán váloga-
tott labdarúgót is nagy szeretettel köszöntöt-
ték. Ezt követően Róth Tamás tárlatvezető 

kalauzolásával megtekintettük a Világraszó-
ló Bajnokaink – 177 mesés győzelem című 
nagysikerű kiállítást. Megcsodáltuk a vitri-
nekben a felbecsülhetetlen értékű érmeket, 
okleveleket, formaruhákat és más relikviákat. 
Nyolcfős csapatunk felejthetetlen élmények-
kel gazdagodva lépett ki a szabadulószobából. 
A Bajnok Akadémia öt küldetését is teljesí-
tettük. A Hét műtárgya vitrinben Papp László 
három aranyérmét vehettük szemügyre. Az 
emlékezetes programot a Magyar Olimpiai 
Bizottság hathatós segítségével sikerült meg-
valósítanunk.
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Őszköszöntő Magasfaluban
Szeptemberben ismét részt vettünk a Halmay 
Zoltán szülőfalujában, Magasfalun megren-
dezett Őszköszöntő Boszorkányfesztiválon. 
A színes és érdekes egész délutáni program 
részeként főzőversenyre is sor kerül, ahol újra 
megmérettettük magunkat. Mi ezúttal egy ősi 
hajdúsági egytálételt, pásztorbográcsot főz-
tünk, amely közönségsikert aratott. A  győzelem 

ezúttal nem sikerült, de nem is ez a lényeg. 
Sokkal inkább a régi barátságok ápolása a 
helyeikkel, a csehországi Vedrovicéből, az 
ausztriai Marcheggből érkezett kedves isme-
rősökkel. Sőt, az idén első alkalommal jött el 
Magasfalu új, horvát testvértelepülése, a Pag 

szigetén fekvő Povljana delegációja. Velük is 
hamar összebarátkoztunk, nem mellesleg dal-
mát báránypörköltjükkel a főzőversenyt is ők 
nyerték meg. Csapatunkban Kerényi János
volt a tűzmester, Halmosiné Rozi és Király 
Ferencné, Irma végezték a gondos konyhai 
előkészítő munkát, amibe besegített két he-
lyi nagyon kedves magyar barátnőnk, Tímea 
és Éva. Pintér László és Halmosi Zoltán 
ápolták a baráti kapcsolatokat a standunkhoz 
látogatókkal. Az üstnél pedig a jól összeszo-
kott páros, Békefi  Miklós és Horváth Vil-
mos főzték az ínycsiklandó pásztorbográcsot. 
Nagyszerű nap volt, ezúton is köszönet a szer-
vező helyi önkormányzatnak, különösképpen 
Dušan Dvoran polgármester úrnak.
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Emlékezés dr. Hencsei Pálra
A gödi Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető-
ben alussza örök álmát dr. Hencsei Pál, ta-
valy elhunyt tagtársunk Sírjánál Gál László, 
egyesületünk elnöke idézte fel emlékeit a 
felejthetetlen barátról, akit az 1996-os Irány 
Atlanta vetélkedőn ismertünk meg. Az egy-
kori riválisból nagyszerű barát lett, Surányi 
Péter csapattársával olimpiai körünk tagjai 
közé is belépett. Első könyvét Olimpiai ér-
dekességek címmel 1998-ban egyesületünk 
adta ki. Visszatérő előadója volt a konferen-
ciáknak, fáradhatatlanul szervezett, szívügyé-
nek tekintette az olimpiai eszme ápolását.

Koszorú elhelyezésével és mécses gyújtással 
tisztelegtünk dr. Hencsei Pál emléke előtt.



Beszámoló a tokiói olimpiáról
Szeptember 23-án egyesületünk vendégei 
voltak a tokiói olimpián résztvevő vasi ka-
lapácsvetők, Gyurátz Réka és Halász Ben-
ce, valamint mesteredzőjük Németh Zsolt.

A beszélgetést a legszakavatott személy, Hor-
váth Vilmos vezette, aki a Dobó SE elnöke, 
így egyúttal „főnöke” is a dobóatlétáknak. Az 
est folyamán részletes beszámolót hallhattunk 
az olimpiára utazás nehézségeiről, a tokiói 

versenyek körülményeiről, hangulatáról és a 
járvány negatív hatásairól. Mindkét versenyző 
elmaradt a várt eredményétől, de egyértelmű 
magyarázatot nem kaptunk ennek okairól. Se-
baj, három év múlva újra olimpiát rendeznek, 
lehet javítani, hiszen éppen akkor lesznek ta-
lán a legoptimálisabb életkorban. Természete-
sen Réka és Bence eddigi pályafutása is érde-
kelte a közönséget, a versenyzők itt is állták a 
sarat. Miután kiegészült a csapat edzőjükkel, 
Németh Lászlóval, az edzések rejtelmeibe is 

betekintést kaphattunk. A laikus nézőnek is 
kitűnt, hogy komoly szakmai háttér mellett 
dolgoznak a versenyzők, akik hozzáállása a 
munkához szintén példaértékű. Reméljük, 
hogy a jövőben ez az eredményeikben is meg-
mutatkozik, nagyon szurkolunk nekik!
Az est folyamán adtuk át a 2020. évi Rajczy 
Imre-díjat is. Söptei Zoltán érdemelte ki a 

kitüntetést, aki két évtizede se-
gíti olimpiai körünk munkáját, 
kezdetben mint az Abbázi Club, 
majd mint a Tóvendéglő üzletve-
zetője. Kerek születésnaposokat 
is köszöntöttünk, így a 75 éves 
Nyiri Pétert és a 60 éves Né-
meth Lászlót. Mindhármuknak 
szívből gratulálunk!

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