
Sikerek és kudarcok – Cservenyák Tibor 
olimpiai bajnok vízilabdázó estje

Halmay úszókupa Szombathelyen

XIX. évfolyam 3. szám • 2015. augusztus

Augusztus 7-én, es-
te fél 7 órától ismét 
olimpiai bajnok vízi-
labdázót látunk vendé-
gül Malom utcai klu-
bunkban. Cservenyák 
Tibor, a Montrealban 
aranyérmes pólóválo-
gatottunk egyik kapu-
sa Zürichből érkezik 
hozzánk, hogy elő-
adást tartson Sport, tanulás és munka avagy 
sikerek és kudarcok címmel, majd kötetlen 
beszélgetés keretében válaszol az érdeklő-
dő sportbarátok kérdéseire. Olimpiai bajnoki 
címe mellett világbajnoknak és Európa-baj-

Olimpiai Egyesületük augusztus 8-án, 
szombaton rendezi meg amatőr úszóverse-
nyét, a Halmay Kupát. A versenytáv – a 
h a g y o m á n y o k n a k 
megfelelően – 50 
yard (45,72 méter), 
mely versenyszámban 
Halmay Zoltán 1904-
ben, St. Louis-ban 
egyik olimpiai győ-
zelmét aratta. A ver-
seny helyszíne újra a 
Szombathelyi Tó-
fürdő lesz, ahol a 14 
órakor kezdődő ama-

tőr úszóversenyen bárki elindulhat, aki kedvet 
érez a megmérettetéshez. A női és férfi  , vala-
mint lány és fi ú kategóriákban kiírt versenyre 

a helyszínen, 12.30 
órától lehet nevezni. 
Nevezési díj nincs, 
az összes résztvevő 
díszes oklevelet kap. 
A verseny fővédnöke 
Cservenyák Tibor 
olimpiai bajnok vízi-
labdázó lesz.

Minden indulónak 
eredményes verseny-
zést kívánunk!

noknak is vallhat-
ja magát, 1982-ben 
az „év vízilabdá-
zójának” válasz-
tották. 1984-ben 
Svájcba távozott, 
ahol a Sol o thurn 
játékos-edzője lett. 
Vi s szavonu lása 
után öt évig a sváj-
ci vízilabda-válo-

gatott szövetségi kapitánya volt. Vegyészmér-
nökként a műegyetemen diplomázott, a zürichi 
egyetemi klinikán rákkutatással foglalkozott.

Az izgalmasnak ígérkező estre mindenkit 
szeretettel várunk.



Régóta tervezett élménybe-
számoló valósult meg május 
29-én, amikor körünkben kö-
szönthettük – Leon Stukelj és 
Magyar Zoltán után harmadik 
tornászként és első tornásznő-
ként – Makray Katalint, a toki-
ói olimpia ezüstérmesét. A rend-
kívül jó hangulatú beszélgetés 
során – Gál László moderálása 
mellett – testközelből követhettük nyomon a 
Vasváron született és Szombathelyen is gye-
rekeskedő tornásznő élettörténetét. A Makray 
család a második világháború után – az édes-
apa ludovikás múltja miatt – nem tartozott a 
kor kegyeltjei közé. Azt édesapa orosz fogság-

ból történő hazatérése után a család Budapest-
re költözött. Kati 10 évesen kezdett tornával 
foglalkozni. Tehetsége révén egyre előbbre 
jutott, sorra nyerte a versenyeket és 1962-
ben bekerült a válogatott keretbe is. Porto 
Alegrében, az Universiádén már ízelítőt adott 
kivételes tudásából, aranyérmet szerzett egyé-
ni összetettben és csapatban is. Az igazi meg-
mérettetést a tokiói olimpia jelentette, ahol 
Kati csodálatos felemáskorlát gyakorlatával 
a dobogó második fokára állhatott. Még Me-
xikóban is indult az olimpián. A két olimpia 
közt feleségül ment Schmitt Pál olimpiai baj-
nok párbajtőrvívóhoz, majd megszületett első 
lányuk, Alexa. A következő évek a gyermek-
nevelés örömeiről szóltak, visszatérést a sport 

világába a közkedvelt TV torna 
jelentette. A gyerekek felnőttek, 
kirepültek a családi fészekből, 
Kati pedig férje legfőbb táma-
szát jelentette a diplomáciai és a 
politikai pályán, melynek csúcs-
pontját a köztársasági elnöki 
cím jelentette. Megtudhattuk, 
hogy a népes családod – nem kis 
munkával – Kati tartja össze. A 

három lány és hét unoka mellett a családhoz 
tartozik Kati édesanyja is.

A beszélgetés folyamán egy kiegyensúlyo-
zott, életfi lozófi ájában „földön járó” nézeteket 
valló, gondolkodásmódjában fi atalos hölgyet 
ismerhettünk meg, aki ma is sugárzó egyéni-
ség. Az est zárásaként nem maradt el a szüle-
tésnapi torta sem, hiszen Kati nemrég ünne-
pelte 70. születésnapját.

Isten éltesse sokáig jó egészségben, csa-
ládja körében!
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Emlékezetes est Makray Katalinnal
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VII. Németh Pál Emléknap
Az emléknap programja ismét az Aréna 

Savariában kezdődött. Dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely MJV polgármestere beszédében 
így emlékezett Pali bácsira: „Bár 2009 janu-
árjában a sportvilágnak el kellett búcsúznia 
Németh Páltól, a kiváló mesteredző most is 

velünk van – nem-
csak a róla elneve-
zett dobóakadémia, 
utca és a nevét vise-
lő díjak miatt. Fent-
ről fi gyel minket, 
és ami ma történik, 
biztosan nagyon 
tetszik neki.” A 
megemlékezés ko-
szorúzással zárult.

Az emléknap az 
új munkacsarnok 

felavatásával folytatódott. Avató beszédében 
Gyulai Miklós, a 
Magyar Atlétikai 
Szövetség elnöke 
történelmi napnak 
nevezte 2015. júni-
us 17-ét. „A Németh 
Pál Dobóakadé-
mia messzemenő-
en megérdemli ezt 
a lehetőséget.” A 
szövetség elnöke a 
fejlesztés második 

üteméről is beszélt, amely magába foglalja a 
futópálya felújítását és lelátó kialakítását. De 
már most is világszínvonalúvá vált a dobóköz-
pont, amely hosszú távon még futófolyosóval 
is bővülni fog. Két  dobókört felújítottak, és 
még hármat építettek – valamennyi fedett, 
fűthető. A pályára automata öntözőrendszert 
telepítettek, van villanyvilágítás, a költségkí-
mélő energiahasznosítás miatt napelemek az 
épületen, az utakat térkövezték.

Az eseményen hetedik alkalommal adták át 
a Németh Pál-díjat, melyet a példaadó ma-
gyar mesteredző tiszteletére és emlékére, és 
a fi atal sportolók ösztönzésére alapított a Vas 
Megyei Atlétikai Szövetség és a Lengyák 
fi vérek. A díjat sorozatban harmadszor a ju-
nior vb ezüstérmes Gyurátz Réka vehette át. 

A Dobó SE versenyzői, a Banga Beatrix – 
Varga Donát páros nyerte meg az emléknap 
hagyományos páros kalapácsvető versenyét.

A hivatalos program zárásaként, „50 éves 
a szombathelyi dobóatlétika II – Úton a csú-
csok felé” címmel Horváth Vilmos előadása 
hangzott el, majd estebéd keretében kötetlen 
beszélgetéseken emlékeztünk Németh Pálra.
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Megjelent egyesületünk alelnökének, Gál 
Lászlónak legújabb könyve. Az Aranycsapat 
elfeledett legendái című mű Tóth II József 
és Várhidi Pál életét mutatja be. A Halmay 

könyvek sorozat VII. kötete már kapható a 
könyvesboltokban. Az Aposztróf Kiadó gon-
dozásában megjelent könyv nyomdai előké-
szítését olimpiai baráti körünk közreműködé-
sével a Kerényi DTP & Design Stúdió végezte.

Buzánszky Jenő elhunytával az Arany-
csapat utolsó még élő tagja is eltávozott kö-
zülünk, így az Aranycsapat már csak az égi 
futballpályákon ejti ámulatba a közönséget 
– írták és hangoztatták a média képviselői az 
Aranycsapat jobbhátvédjének 2015. január 
11-én bekövetkezett halála után.

Való igaz, hogy a Londonban világraszóló 
győzelmet aratott, legendás Aranycsapatunk 
klasszikus tizenegyének utolsó képviselője 
is befejezte földi pályafutását. Viszont még 

ketten élnek azok közül, akik az ötvenes 
évek utolsó nagy futballsikerének részesei 
lehettek, akik tagjai voltak a Svájcban vi-
lágbajnoki ezüstérmet szerzett válogatott 
keretének.

Tóth II József és Várhidi Pál évekig 
együtt készült a köztudatban Aranycsa-
patként emlegetett tizeneggyel, csak apró 
nüanszokon múlott, hogy őket nem emle-
getik a „Mágikus Magyarok” között. Bár 
szűkebb környezetükben mindkettőjüket 
nagy tisztelet övezi, de mégsem kapták 
meg azt a megbecsülést az elmúlt évtize-
dekben, mint a többi csapattag, amit egyéb-
ként ők is kiérdemeltek.

A könyv a két elfeledett legenda előtt tisz-
teleg, bepillantást enged abba a korba, amikor 
még rang volt futballistának lenni Magyaror-
szágon.

Az Aranycsapat elfeledett legendái


