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Életének 74. évé-
ben, hosszantartó
súlyos betegségben
elhunyt Polgár Bé-
la főiskolai docens,

olimpiai egyesületünk alapító tagja. Ő
volt a felkészítője az atlantai olimpiára
kijutó szellemi olimpiai csapatunk-
nak. E sikeres vetélkedő soro-
zat után alakult meg baráti kö-
rünk, melynek első alelnöki
tisztét ő töltötte be. Bár tud-
tunk betegségéről, mégis vá-
ratlanul ért bennünk halálhíre.
Egy mindig segítőkész, mo-
solygós pedagógust, egy igaz
magyar embert veszített el
nem csak baráti körünk, ha-
nem Vas megye sportja is. 

Búcsúztatása 2010. július 26-án
az új oladi templomban volt. A
gyászmise után a templom kolumbári-
umában – Németh Pál szomszédságá-
ban – helyezték örök nyugalomra. 

Polgár Béla a Nagy Lajos Gimnázi-
um diákja, majd a TF hallgatója volt.
Testnevelő tanári diplomájával 1960-
ban kezdte tanári pályáját a Savaria
Gimnáziumban, majd a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolára hívták. 24 évet
szolgált itt, 1977-től főiskolai docens
rangban. 1992-től nyugdíjazásáig a
Sportjáték tanszék vezetője volt.

Edzőként elsősorban labdarúgással
és kosárlabdával foglalkozott, ezen kí-
vül életét Vas megye sporttörténelmé-
nek megismerésével töltötte. Diákjai
szerény, jó szívű és mindig vidám ter-
mészete, szakmai felkészültsége miatt
szerették és tisztelték, általa lettek a
sport „rabjai”.

1996-tól aktívan részt vett egye sü le -
tünk munkájában is. 2006 őszén, a
Dombóvári Olimpiai Vándorgyű-
lésen búcsúzott el az olimpiai mozga-
lomtól, ekkor már tudott betegségé-
ről. Ha egészsége engedte, később is
felbukkant rendezvényeinken, látszott
rajta, hogy jól érzi magát a „Halmay
családban”.

Példamutató sportszeretete, önbi-
zalmat sugárzó tekintete, legendás
egyénisége nagyon fog hiányozni. Em-
lékét szívünkben megőrizzük, Is-
ten veled Béla bácsi!

Elhunyt Polgár Béla
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Halmay Kupa úszóverseny
2010. augusztus 14-én, Bükfür-

dőn immár tizenegyedik alkalommal
rendezi meg Olimpiai Egyesületük
amatőr úszóversenyét,
a Halmay Kupát. A
versenytáv – a hagyo-
mányoknak megfele-
lően – 50 yard lesz
(45,72 méter), mely
versenyszámban név-
adónk, Halmay Zoltán
1904-ben, St. Louis-
ban egyik olimpiai
győzelmét aratta. Az
évek óta rendkívül
népszerű versenyen
bárki indulhat, aki kedvet érez a meg-
mérettetéshez. A férfi és női kategóri-
ákban kiírt verseny első három helye-
zettje kupát, az összes résztvevő pedig
díszes oklevelet kap. A kupa 14 órakor

a nagymedencénél kezdődik, nevezni
már 12 órától lehet. Nevezési díj nincs.
Az esemény fővédnöke: Horváth La-

jos, a Bük Város Polgármestere. Rossz
idő esetén augusztus 15-én, vasárnap
kerül a kupa megrendezésre.

Minden indulónak eredményes

versenyzést kívánunk!

Koszorúzás
Halmay Zoltán sírjánál

Hagyományainkhoz híven, Halmay
Zoltán halálának (1956. május 20.) 54.
évfordulóján megkoszorúztuk név-
adónk sírját. A Farkasréti temetőben
Horváth Vilmos elnök, Bihátsi
László, Fericsán Kálmán és dr.
Hencsei Pál tagtársaink, valamint az
MTK Halmay Alapítványa részéről Bó-
dayné Blaha Judit helyezték el a
megemlékezés virágait a kétszeres
olimpiai bajnok úszó sírján. Jövőre Hal-
may Zoltán születésének 130., halálá-
nak 55. évfordulóján a Budapest belvá-
rosában található egykori lakóházán
szeretnénk emléktáblát elhelyezni.
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Egyesületünk a Dobó SE-vel közösen
június 26-án immár második alkalom-
mal rendezte meg a Németh Pál Em-
léknapot. A program a Savaria Aréná-
ban lévő tavaly állított emléktáblánál ko-
szorúzással kezdődött. Alapító tagunk,
Pali bácsi emléknapjára nagy örömünk-
re családtagok, hozzátartozók, verseny-
zőtársak, barátok, városi és egyesületi
vezetők, valamint tanítványok és spor-
tolók, kedves ismerősök nagy számban
jöttek el. Szombathely Megyei Jogú Vá-
ros képviseletében Dr. Czeglédy Csa-
ba alpolgármester, míg Vas Megyéében
Kovács Ferenc a megyei közgyűlés el-
nöke vett részt az emléknapon. 

Az emléktáblánál történt ceremóni-
ánál Balogh József tagtársunk kö-
szöntőjében utalt arra, hogy bár nincs
jelen, a sportvilág mindenki által sze-
retett és tisztelt Pali bácsija itt él kö-

zöttük, hall és hallgat minket. A koszo-
rúzást követően „Németh Pál-kicsit
másképp” címet viselő alkalmi fotóki-
állítást Pali bácsi festőtársa és egyben
jó barátja, a kilencven éves Krieg Fe-
renc nyitotta meg, méltatva munkás-
ságát. Emlékhangok címmel Németh
Nyiba Sándor birkózó olimpikon,
egyben zenész és Balogh József költő
emlékezett lírai hangon Németh Pálra.

A megemlékezés páros kalapácsve-
tő versennyel folytatódott. A DOBÓ
SE, valamint a Veszprémből és Békés-
csabáról érkező 18 résztvevő érdekes
versenyt vívott. A páros dobóverseny
végeredménye: 1. Cser Márton (Dobó
SE) 70,04 m, Gyurátz Réka (Dobó SE)
60,32, 2. Árvai Krisztián (VEDAC)
74,26, Bándli Zita (Dobó SE) 54,24, 3.
Ikládi Patrik (VEDAC) 60,88, Ozorai
Jenny (Dobó SE) 62,54.

A győztesek díjait a Németh-család
tagjai: özvegye, Mariann néni, öccse,
Laci bácsi és Pars Krisztián adták át.
Utolsóelőtti programként, egyesüle-
tünk elnöke, Horváth Vilmos „Kala-
pácsvető héroszok„ címmel tartott
nagysikerű, vetítettképes előadást. A
jól sikerült rendezvény kötetlen baráti
beszélgetéssel, estebéddel az emlékek
felelevenítésével ért véget.

Pali bácsira emlékeztünk



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

A Savaria Fórum
hetilappal és a Ma-
lom Sörözővel közö-
sen működtetett FO-
CILÁZ néven működő
vb-klubunk
nagy sikert

aratott a focibarátok köré-
ben. Az óriáskivetítőn meg-
tekinthető meccseket szép-
számú közönség követte
nyomon. Az egy hónap alatt
vendégeink voltak: Kereki

Zoltán, Tóth Péter, Simon

Attila, Halmosi Zoltán, Ba-

lassa Péter, Nagy József,

Szarka Zoltán egykori és
jelenlegi Hali-játékosok, va-
lamint Kelemen Zoltán

színművész. A nyeremény-

játékokkal, tippelő-versenyekkel színe-
sített közös meccsnézések igazi vb-
hangulatot teremtettek az alkalomra
vb-díszbe öltöztetett Malom Söröző-
ben.

Életének 58. esztendejében váratla-
nul elhunyt, a keszthelyi Csík Ferenc
Olimpiai Baráti Kör elnöke, a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Baráti Kör alelnöke,
Dr. Nádasy Miklós barátunk. 

„Magunknak sem kívánhatnánk

szebb halált, mint egyik kedvenc

sportunk a labdarúgás legnagyobb

eseményének, a világbajnokság

bronz meccsén a tv előtt szurkolva,

esetleg egy sörrel a kezünkben, any-

nyira beleélve magunkat az esemé-

nyek alakulásába, hogy egy perc alatt

az égi stadionban folytathatjuk a biz-

tatást, idén elment barátaink Ság La-

Sikeres volt a VB-KLUB

ci és Bali Misi bácsi oldalán.” (Forrás:
Kis János.)

Nyugodj békében Miklós!

Ismét elveszítettünk egy barátot...


