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2017. augusztus 
5-én, szombaton 
már tizenhetedik 
alkalommal ren-
dezi meg Olimpiai 
Egyesületük név-
adójára emlékezve 
amatőr úszóver-
senyét, a Halmay 
Kupát. A verseny-
táv – a hagyomá-
nyoknak megfe-
lelően – 50 yard 
(45,72 méter) lesz. 
Az úszókupának újra Bükfürdő ad otthont, 
ahol a 14 órakor kezdődő amatőr úszóver-
senyen bárki elindulhat, aki kedvet érez a 

Koszorúzással tisztelegtünk Halmay  Zoltán 
sírjánál, névadónk halálának 61. évfordu-
lóján. Gál László, egyesületünk alelnöke 
köszöntötte a szépszámú emlékezőt, majd 
felkérte dr. Hencsei Pált, elnökségünk tag-
ját Halmay Zoltán méltatására, életútjának 
felidézésére. Ezt követően Blaha Judit az 
MTK sportegyesület, míg Halmosi Zoltán és
Békefi  Miklós a Halmay Egyesület nevében 
helyezett el koszorút az MTK első olimpiai 
bajnokának sírján.

megmérettetéshez. 
A női és férfi  ka-
tegóriákban kiírt 
versenyre a hely-
színen, a nagyme-
dencénél 12 órától
lehet nevezni. Ne-
vezési díj nincs, az 
összes résztvevő dí-
szes oklevelet kap. 
A verseny fővéd-
nöki teendőit ismét 
Cservenyák Tibor 
olimpiai, világ- és 

Európa-bajnok vízilabdázó látja el. Minden 
indulónak sok sikert és eredményes ver-
senyzést kívánunk!



Kilencedik alkalommal rendezte meg olimpi-
ai baráti körünk és a DOBÓ SE a 2009-ben 
elhunyt világhírű atléta mesteredző, Németh 
Pál emléknapját. A program stílszerűen a 
szokásos, hendikep rendszerű vegyes páros 
kalapácsvető versennyel kezdődött. Az első 

helyen a DOBÓ SE két kiválósága, Gyurátz 
Réka és Horváth Bálint végzett. A 21 éves 
ifjúsági világbajnok, junior Európa-bajnok 
Gyurátz Réka 71, 27 méteres dobásával tel-
jesítette a londoni felnőtt világbajnoki szintet.
Ezt követően Nagy János énekművész műso-
rával, majd Balogh Zoltán, édesapja Balogh 
József Németh Pálról szóló versének elsza-
valásával kezdődött a szoboravatás. A szép-
számú, mintegy 300 fős közönséget köszönt-
ve Horváth Vilmos, a két egyesület elnöke 
kiemelte: „Három éve azt ígértük, hogy Pali 
bácsi 80. születésnapja emlékére szobrot állí-
tunk. Megígértük, és időben megcsináltuk. Aki 
azt hiszi, hogy Németh Pál meghalt, az téved, 
hiszen emléke erősen él és hat az egyesület-
ben. Bár az elmúlt években utcát, kollégiumot, 
különféle díjakat is elneveztek róla, ma pedig 
szobrot állítunk, mégis mindennél erősebb az 
a szellemiség, amit ránk hagyományozott, ami 
mentén ma is dolgozunk.”
Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő 
és dr. Puskás Tivadar, Szombathely pol-
gármestere avató beszédeikben hosszasan 
méltatták Németh Pált, aki nagyon sokat je-

lentett a városnak, az országnak, a hazának. 
A méltató szavakat követően a dobópápa 
László testvére és három fi a: László, Csa-
ba és Zsolt, leleplezték az impozáns bronz 
mellszobrot, mely Kékesi Gábor körmendi 
szobrászművész nagyszerű alkotása.

A szobornál a város nevében dr. Hende Csa-
ba és dr. Puskás Tivadar, a MOB és a MOA 
nevében Lehmann László, a MOA főtitkára, 
a Dobó SE nevében Békefi  Miklós alelnök, 
Pars Krisztián olimpiai bajnok és Gécsek Ti-
bor Európa-bajnok, egyesületünk nevében pe-
dig Gál László, Tóth Győző és Békefi  Miklós 
helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Az avatóünnepség Cseh Géza és Gál László 
Németh Pálról szóló fi lmjének megtekintésé-
vel folytatódott. Zárásként a rendező egyesü-
letek elnökségi tagjai által főzött magyaros 
gulyásleves és sertéspörkölt mellett folyt kö-
tetlen beszélgetés.
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Szoboravatás a IX. Németh Pál Emléknapon



Június 28-án töltötte be 70. életévét a Szombat-
helyi Haladás tizenegyszeres válogatott labda-
rúgója, elnökségünk tagja, Halmosi Zoltán, 
akit ebből az alkalomból baráti körünk is kö-
szöntött. A jól sikerült esten Gál  László egye-
sületünk alelnökével beszélgetve a csupaszív, 
mindenkit magával ragadó játékáról elhíre-
sült labdarúgó felidézte pályafutásának leg-
emlékezetesebb pillanatait. De nem csak ő 
emlékezett, hanem néhány jó barátja is, akik 
többsége váratlanul lépett be a jó hangulattól 
hangos terembe. Először a gyerekkori pajtás, 
Osvald Imre könnyeztette meg az ünnepeltet, 
majd két egykori csapattárs következett. A 
Szombathelyre a Ferencvárostól érkező Hor-
váth Árpád és a 37-szeres válogatott Kereki 
Zoltán egyaránt dicsérő jelzők sokaságával 

illette Halmosi Zoltánt, mindketten kiemelték, 
hogy igazi kapitánya volt a hetvenes évek Ha-
ladásának, aki még akkor is vezéregyéniség 
volt, ha netán kicsit rosszabb napot fogott ki. 

Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző 
Egyesület elnöke is köszöntötte az ünnepeltet, 
akinek tudását mindig sokra tartotta, de csak 
ellenfélként találkozhatott vele. A Ferenc-
város és vasi zöld-fehér klub az elmúlt évti-
zedekben kiváló kapcsolatot ápolt, a kapocs 
Novák Dezső volt, aki mindkét együttesben 
maradandót alkotott.

Az időutazás során megelevenedtek a Bozzai-
ban töltött gyermekévek, a Haladás és a 
nemzeti válogatott színeiben lejátszott leg-
emlékezetesebb mérkőzések, a Marseille-i ki-
siklás, az aktív játék utáni évtizedek és az élet-
ben oly fontos család. Nyugodt családi háttér 
nélkül ez a pályafutás biztosan nem így sike-
rült volna. A feleség, az atléta Séfer  Rozália 
47 éve támasza. A három gyermek szintén a 
sportban maradt, Péterből válogatott labdarú-
gó vált. Azonban most már az unokák viszik a 
prímet, rájuk a legbüszkébb a nagypapa.
A köszöntő II. félideje a GÓL Vendéglőben 
folytatódott, ahol Marton János pazar har-
monika játékának köszönhetően a kiváló han-
gulat záróráig kitartott.
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Halmosi Zoltán 70 éves



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

Tóth II József, az Aranycsa-
pat merseváti születésű jobb-
szélsője és egyetlen élő játé-
kosa, aki tagja volt az 1954. 
évi világbajnokságon ezüstér-
met nyert magyar válogatott-
nak május 16-án ünnepelte 
88. születésnapját. Baráti kö-
rünk népes küldöttsége csepeli 
otthonában kereste fel az 
egykori klasszis labdarúgót. 
Gál László, egyesületünk al-
elnöke, aki Az Aranycsapat 
elfeledett legendái címmel 
könyvet is írt Tóth II Józsefről 
és Várhidi Pálról, köszöntő 
beszédében kiemelte, hogy nem csak az 
„évszázad mérkőzésén” pályára lépett 
tizenegy játékos alkotta az Aranycsapatot, 
hanem szerepelt még abban a világverő vá-
logatottban több kivételes képességű lab-
darúgó is. Ilyen volt Tóth II József is, aki 
az Anglia elleni 7:1-es mérkőzésen gólt is 

szerzett, majd elsőszámú jobbszélsője volt a 
„mágikus” magyar válogatottnak a svájci vb-
n, ahol csak súlyos sérülése miatt nem lépett 
pályára a döntőben.

A számtalan átadott ajándék 
között volt egy Haladás mez 
is, melyet Halmosi Zoltán a 
szombathelyi klub válogatott 
labdarúgója nyújtott át az 
ünnepeltnek. Mersevát kép-
viseletében Beleznay László, 
a Vas Megyei Közgyűlés egy-
kori alelnöke köszöntötte a 
falu leghíresebb szülöttét.
Józsi bácsi felesége március-
ban elhunyt, emiatt visszafo-
gott volt az ünneplés, de azért 
felcsendült Marton János 
tangóharmonika játékának 

köszönhetően a Boldog születésnapot című 
dal és még néhány vasi magyar nóta. A meg-
hatódott futball-legenda szemében megcsil-
lant egy-egy könnycsepp is. A kis ünnepség 
végén Tóth II József még számos merseváti 
történetet felidézett.
A köszöntés után két nappal Józsi bácsi saj-
nos kórházba került, azóta is még ott ápolják. 
Remélhetőleg mielőbb javulni fog egészsé-
ge, hazamehet és visszatér arcára csibészes 
 mosolya.

Tóth II József köszöntése


