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December 16-án, 17 órakor, a Palace 
Clubban (Szombathely, Semmelweis u. 2.) 
kerül sor olimpiai baráti körünk 20. szüle-
tésnapi ünnepségére, melyre tisztelettel és 
szeretettel hívjuk és várjuk egyesületi tag-
jainkat, azok családtagjait és minden olyan 
sportbarátot, aki az elmúlt két évtizedben 
öregbítette a Halmay Egyesület jóhírét.

P R O G R A M:
Olimpiai himnusz

Vendégek üdvözlése
Pierre de Coubertin: Óda a Sporthoz

20 éve az olimpiai eszme szolgálatában:
Horváth Vilmos egyesületi elnök

Vendégek, baráti körök, szervezetek
köszöntői

20 év 20 percben – Gál László alelnök és 
Cseh Géza fi lmösszeállítása

Aktív alapító tagok köszöntése
Kitüntetések átadása:

Csejthey-díj és Rajczy-díj
Egyesületi tagok ajándékozása

Zárszó – Halmay induló
Állófogadás

Az esten mindvégig közreműködik régi 
partnerünk, a 26 éves Tarisznyások Együt-
tes. Műsorvezető: dr. Holler Péter elnök-
ségi tag.

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt két év-
tized történetére büszkék lehetünk. 20 év 
után elértük, hogy egyesületünk több mint 
egy civil szervezet: baráti társaság, ahol 
mindenki jól érzi magát. Ünnepeljünk 
együtt ezen a szép kerek jubileumon!



Az idén húsz éves fennállá-
sát ünneplő egyesületünknek 
először volt röplabdázó vendé-
ge. Az indítás nem is lehetett 
volna jobb, rögtön a sportág 
élő legendája, minden idők 
legjobb magyar röplabdázó-
ja, Buzek László látogatott el 
Szombathelyre. Számos egy-
kori röplabdázó is kíváncsi 
volt Buzek Lászlóra. A Szom-
bathelyről indult Koller Jenő, 
aki a Csepelben csapattárs volt, 
Zalaegerszegről érkezett, hogy hosszú évtize-
dek után újra találkozhasson a röplabdasport 
koronázatlan királyával.

A baráti, kötetlen beszélgetés során Buzek 
László pályafutása, egész élete megeleve-
nedett. Csepelen, a Béke téren közel lakott a 
pályához, a labdával mindig is jó barátságban 
volt, természetesen focista szeretett volna len-
ni. Hogy miért nem ő foglalta el Fatér Ká-
roly helyét a csepeli kapuban? Erről Galgócz 
Antal, a későbbi játékostárs tehet, aki elcsá-
bította – utólag nyugodtan mondhatjuk, hogy 
mindenki örömére – a röplabdához.

Húsz évig a vasgyári csapatot és a váloga-
tottat erősítette. Igazi forradalmár volt, aki 
zseniális újításokkal lepte meg és gazdagította 

sportágát. Ilyen volt a felug-
rásos nyitás és az úgynevezett 
hátsósoros támadás, melyeket 
eleinte a játékvezetők szabály-
talannak ítéltek.

1977-ben a fi nnországi Eu-
rópa-bajnokságon csodálatos 
formában játszott. A csapat a 
4. helyen végzett, egy parádés 
meccsen 3:2-re megverték az 
olaszokat, őt pedig beválasz-
tották az ALL STAR csapatba. 
1982-ben – elsőként a nem 

labdarúgók közül – külföldre szerződhetett, 
igaz már 37 éves volt. Azonban 43 éves koráig 
még magas szinten játszott Németországban, 
majd edző lett.

Az est hátralévő részében Buzek László 
készséggel válaszolt a közönség kérdéseire. 
Véleményt formált többek között a röplabda 
jelenlegi hazai helyzetéről, kilátásairól, a rég-
múlt csodálatos csepeli sportéletéről, beszélt 

Antalpéter Tibor edzőről, akinek nagyon 
sokat köszönhetett. A beszélgetést a 266-szo-
ros válogatott klasszis számtalan érdekes tör-
ténetei színesítették. A szakértő publikum az 
est végén elégedetten távozott, hiszen Buzek 
László az élménybeszámolón is olyan volt 
mint egykor a pályán: világklasszis.
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Vendégünk volt Buzek László,
a röplabdasport Puskása



A hagyományos 
programok mellett a 
nyolcadik Németh Pál 
Emléknapnak is volt 
egy különlegessége: 
középiskolai kollégi-
umot neveztek el a vi-
lághírű mesteredzőről. 
A Magyar utcai kö-
zépiskolai kollégium 
névadási ünnepségére 
gyűltek össze tisztelői. 
„Németh Pál olyan ember volt, aki sikeres 
életének lezárása után is hatni tud. Akkor ne-
vezünk el egy intézményt valakiről, ha pél-
daképként lehet állítani” – fogalmazta meg 
ünnepi beszédében dr. Hende Csaba  ország-
gyűlési képviselő.

Egri Csilla, az intézmény 
igazgatója elmondta, hogy 
a nevelőtestületnek és a di-
ákoknak egybecsengett az 
álláspontja: Németh Pálról  
nevezzék el a kollégiumot. 
Elkészült az ezt dokumen-
táló tábla is, amit a család-
tagok, a mesteredző özve-
gye, Mariann néni és az 
edzői munkát folytató fi ai, 
Németh László és Németh 
Zsolt leplezett le.

Idén sem maradhatott el az Arena Sa-
varia aulájában lévő emlékfal előtti meg-
emlékezés és koszorúzás sem. Dr. Puskás 
Tivadar polgármester, mint személyes 
jóbarát is megosztott a hallgatósággal egy 
olyan gondolatot, amellyel Németh Pál is 
messzemenően egyetértett, és ami áthatotta 
egész életét és nevelőmunkáját: Jól dolgoz-
ni nem sokkal több energiába kerül, mint 
rosszul. Miért ne dolgozzunk jól?

A Németh Pál Emléknapok speciális 
versenye a páros kalapácsvető gála. Né-

meth László és Németh Zsolt nyolc olyan 
vegyespárost állított össze, amely jó eséllyel 
nagyon szoros versenyt vívhat. A versenyt 
Horváth Bálint és a szlovák Nicola Lomnicka 
páros nyerte meg. Halász Bence ezúttal elma-
radt ugyan élete formájától, de szomorúságát 
csillapítandó átvehette a Németh Pál-díjat, 
amelyet Horváth Vilmos, a Dobó SE és egye-
sületünk elnöke adta át.

A Németh Pál emlékének és a dobóatléti-
kának szentelt családias délutánt a hagyomá-
nyoknak megfelelően Horváth Vilmosnak, 
egyesületünk elnökének ezúttal a művészlel-
kekről szóló olimpiatörténeti előadása tette 
kerekké. Nem volt véletlen a témaválasztás, 
tudvalévő, hogy Németh Pál kitűnő festő, ak-
varellista is volt.
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VIII. Németh Pál Emléknap



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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. • E-mail: halmay@halmay.hu • www.halmay.hu

Tisztelt Tagtársak! A 2016. évben érvényes tagdíjak a következők:
Negyedéves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 900 Ft • aktív dolgozó 1250 Ft
Féléves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 1800 Ft • aktív dolgozó 2500 Ft
Éves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 3600 Ft • aktív dolgozó 5000 Ft
A befi zetés lehetséges: a mellékelt csekken vagy rendezvényeinken.

Június 18-án volt 135 éve, 
hogy Halmay Zoltán kétszeres 
olimpia bajnok úszó Magasfalu 
községben megszületett. A ma 
Szlovákiához tartozó Vysoká 
pri Morave önkormányzata 
nagyszabású ünnepséget ren-
dezett a település leghíresebb 
szülötte tiszteletére, melyre a 
Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület kép-
viselőit is meghívták. Olimpiai 
baráti körünk 2004-ben, a ki-
váló úszó St. Louis-i olimpiai győzelmeinek 
100 éves évfordulóján vette fel a kapcsolatot 
névadója önkormányzatával, melynek emlék-
mű állítás lett a vége, háromnyelvű (szlovák, 
magyar és német) emléktáblával. Ivan Klas, 
a község akkori polgármestere ünnepi beszé-
dével kezdődött a megemléke-
zés, majd Gál László, a Halmay 
Egyesület alelnöke idézte fel az 
emlékműállítás körülményeit, 
kiemelte, hogy Halmay Zoltán 
személye azóta is hidat képez a 
szülőfalu és a hagyományőrző 
egyesület, azaz a szlovák és ma-
gyar emberek között. A tizenkét 
éve elindított kapcsolat Dušan 
Dvoran polgármestersége ide-
jén tovább fejlődött, folyamato-
san részt vesznek egymás ren-

dezvényein. Az 50 yard távon 
megrendezésre kerülő Halmay 
úszókupákra évek óta érkeznek 
Magasfaluból vállalkozó szel-
lemű indulók. Dušan Dvoran 
polgármester b eszédével zárult 
a megemlékezés, majd szép 
gesztusként díszpolgári címet 
adományozott elődjének, Ivan 
Klasnak a „Halmay kultusz” 
elindításáért. Az ünnepségen 
a falu és az olimpiai egyesület 
képviselői közösen helyeztek el 

koszorút Halmay Zoltán emlékművének ta-
lapzatán. Az idén húsz éves fennállását ünnep-
lő Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület decemberi ünnepi rendezvényére 
Gál László mindkét polgármestert meghívta, 
akik örömmel fogadták el az invitálást.

135 éve született Halmay Zoltán


