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Óriási szombathelyi sikerrel zárult a londoni 
olimpiai kalapácsvető versenye. Pars Kriszti-
án a DOBÓ SE 30 éves klasszisa, aki egyesüle-
tünk tagja is, ellentmondást nem tűrő magabiz-
tossággal versenyezve 80,59 méterrel olimpiai 
bajnoki címet szerzett. A júniusban Európa-
bajnoki címet nyerő Krisztián ezzel egy negy-
ven éves álmot váltott valóra. Németh Pali 
bácsi dobóiskolája  a magyar kalapácsvetés 5. 
olimpiai bajnoki címét szerezte. Pars Krisztián 
edzője, Németh Zsolt hathatós segítségével ért 
a csúcsra. Megható és felemelő volt az a pilla-

nat, amikor Krisztián a magyar zászló mellett 
Pali bácsi fényképét is felmutatta. 

A Londonból hazatérő Krisztiánt a Syma 
csarnokban egyesületének képviselői is vár-
ták. És természetesen Szombathely is ünne-
pelte. Augusztus 22-én a Fő téren több ezer 
ember köszöntötte a bajnokot és edzőjét. A 
kivetítőn megelevenedtek a londoni arany pil-
lanatok, majd dr. Hende Csaba honvédelmi 
minisztertől a „Hazáért”, a legmagasabb kato-
nai kitüntetést kapta meg. Az ünnepség végén 
Krisztiánt Szarka Zoltán, az egyetlen szom-
bathelyi olimpiai bajnok is köszöntötte, majd 
fáradhatatlanul osztogatta az autogramokat.

Szívből gratulálunk Krisztiánnak és Zsolt-
nak, akiket egyesületünk egy későbbi, őszi 
időpontban fog köszönteni.
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A kézilabda szerelmesei jú-
nius elsején Farkas Ágnes 
olimpiai és világbajnoki 
ezüstérmes, Európa-bajnok 
kézilabdázóval találkoz-
hattak. Az ezredforduló 
időszakának világklasszis 
játékosa stabil, meghatá-
rozó tagja volt a magyar 
női kézilabda mindmáig 
legszebb eredményét elért 
válogatottjának. A beszél-
getés előtt Horváth Vilmos 
köszöntötte dr. Vargyas 
Csabát, elnökségünk tagját 
70. születésnapja alkalmá-
ból, majd Linka Sándor 
alkalmi verssel kedveskedett az ünnepeltnek. 

Az est nyitányaként képösszeállítást lát-
hatott a publikum Farkas Ágnes életéről, 
majd nagy ünneplés közepette megérkezett 
vendégünk is, akivel Gál László, egyesüle-
tünk alelnöke beszélgetett. Ágiról megtudtuk, 
hogy Kispesten gyerekeskedett, kezdetben az 

atlétikával is kacérkodott, de a kézilabdánál 
kötött ki. Az ő generációja hozta vissza mély 
álmából a női kézilabda sportunkat a világ él-
vonalába. A beszélgetés során egy határozott 
karakterű, vidám természetű, mindig a maxi-
mumra törekvő sportolónő alakja bontakozott 
ki előttünk. A legjobb szeretett volna lenni 
sportágában, ezért dolgozott, a szintén kivá-

ló vetélytársak a még jobb 
teljesítményre ösztönözték. 
A fi lmkockák segítségével 
felidéztük a Sydneyben 
drámai körülmények kö-
zött elveszített olimpiai 
döntőt is, ahol csupán kar-
nyújtásnyira voltak minden 
sportoló álmától, az olim-
piai bajnoki címtől. Három 
edzőlegendával is dolgo-
zott pályafutása során, így 
Laurencz Lászlóval, Né-
meth Andrással és Mocsai 
Lajossal, akik szakmai 
felkészültségéről és emberi 
kvalitásaikról szintén véle-

ményt formált.
Németországban, Horvátországban és 

Dániában is kipróbálta magát, mindenütt 
megállta a helyét, Dániában edzőként is ma-
radhatott volna, de ő inkább hazatért. Azóta 
párjával (aki Szombathelyre is elkísérte) csa-
ládi vállalkozást vezetnek, sőt Ágnes a kép-
zőművészetbe is belekóstolt, faalkotásaiból 
kiállítása is nyílt már.

A Kőszegen letelepedni szándékozó 
egykori átlövő csillag remélhetőleg a jö-
vőben a Vas megyei kézilabdában is szere-
pet vállal, hasznosítva óriási tapasztalatát.
A jelenlévők nagy tapssal búcsúztak el Ág-
nestől, akitől a jó hangulatú, emlékezetes est 
folyamán több kulisszatitkot is megtudhattak. 

Emlékezetes est Farkas Ágnessel
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Emlékezés a „dobópápára”
A Szombathelyi Dobó SE és olimpiai baráti 
körünk már negyedszer rendezte még a Né-
meth Pál Emléknapot, a 2009-ben elhunyt 
„dobópápa” tiszteletére. 2012. június 20-án 
lett volna Német Pál, a kiváló edző és barát 75 
éves. A szerdai rendezés ellenére szép szám-
mal jöttek ki a barátok és ismerősök a Sugár 
úti Atlétikai Centrumba, valamint az Arena 
Savariába.

Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke Pali 
bácsi emléktáblájánál köszöntötte az emlé-
kezőket, beszédében kihangsúlyozta, hogy 
mennyire fontosnak tartja, hogy őrizzük az 
emlékét, hiszen olyan értékeket teremtett, 
amelyből a mai utódok is tudnak meríteni. 
Lazáry Viktor, Szom-
bathely MJV alpolgár-
mestere, aki mint mond-
ta, nem ismerte közelről 
Németh Pált, beszédé-
ben kiemelte, hogy Pali 
bácsi emberi kitartása, 
hite és egész élete példa-
értékű lehet mindannyi-
unk számára. 

A megemlékezés ko-
szorúzással fejeződött 
be. Szombathelyi MJV 
nevében Lazáry Viktor 
alpolgármester, a megye 
képviseletében dr. Var-
ga Zoltán, ny. megyei 

sportigazgató, a Dobó SE nevében Mikics 
István és P.Holl Jenő, míg egyesületünk 
képviseletében Gál László és Mittli Ödön 
helyezett el koszorút Német Pál emléktáblája 
tövében.   

A rendezvényről most sem hiányozhatott 
a sport, a kalapácsvetés. Az utánpótláskorúak 
versenye után a hagyományos vegyes páros 
verseny került lebonyolításra. Hazai páros, 
Banga Beatrix és Halász Bence végzett az 
élen, amihez kellett, hogy Bea több mint négy, 
Bence pedig egy méterrel megjavítsa egyéni 
csúcsát. Az emléknap végén még diszkoszve-
tő versenyre is sor került. A díjátadók között 
ott voltak a Németh család tagjai is: Pali bácsi 
özvegye, Mariann néni és bátyja, Laci bácsi, 
valamint a három fi ú, László, Zsolt és Csaba.

A dobópálya melletti edzőteremben Hor-
váth Vilmos nyitotta meg „A kalapácsvetés 
története” című kiállítást, amelynek itt lesz 
majd az állandó helye is. A kiállítás bemutat-
ja a versenyszám legnagyobb alakjait, de ter-
mészetesen Németh Pál dobóiskolájáról is 
olvashatunk a tablókon. A nap ismét gulyás-
partival zárult, ahol a résztvevők már kötetlen 
beszélgetések során idézték fel a „dobópápá-
val” kapcsolatos emlékeiket.



Egyesületünk vezetőinek elismerése 

Olimpiai Vándorgyűlés Kecskeméten

Nagy megtiszteltetés érte egyesületünk veze-
tőit Magasfalun, Halmay Zoltán szülőfalujá-
ban. A Nyári napéjegyenlőség (Szentiván-éj) 
ünnepe alkalmából a falu önkormányzata „A 
község széles körű népszerűsítésért” kitün-
tetésben részesítette egyesületünk vezetőit, 
Horváth Vilmost és Gál Lászlót. A díszes 
plaketteket Dušan Dvoran polgármester a 
falu nyilvánossága előtt adta át. Az önkor-
mányzat és egyesületünk együttműködése 
példaértékű, és a jövőben is mindkét fél a kap-
csolatok ápolását és bővítését szorgalmazza. 
Az ünnepség kezdetén a két szervezet közö-
sen egy koszorút, mely a két ország nemzeti 
színeit reprezentálta, helyezett el a falu Fő te-
rén álló Halmay emlékmű talapzatán. Egye-

sületünk vezetői Halmay Zoltán budapesti 
sírjáról származó, díszes üvegtéglába csoma-
golt földet adtak át ajándékul a falu első em-
berének. Az ünnepség a Morva folyó partján 
megrendezett tűzijátékkal zárult.

Kecskemét városa adott otthont a Magyar 
Olimpiai Akadémia 60. vándorgyűlésének. 
A városháza zsúfolásig megtelt dísztermé-
ben dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA 
főtitkára nyitotta meg a rendezvényt, majd 
Szabó Bence, a MOB sportigazgatója tartott 

előadást a „Magyar csapat Londonban” cím-
mel. Elmondta, hogy a magyar csapatot a leg-
jobb húsz ország közé várja, de az aranyérmek 
számára nem tippelt, annyit mondott: „legyen 
több, mint Pekingben!” (Mint már tudjuk, 
több lett.) Grosán Pál testnevelő tanár „Kecs-

kemét sportműhelyei” című elő-
adásában a helyi sportegyesületek 
múltját és jelenét mutatta be. A 
MOB megújult honlapjának fel-
építését Balássy László, a MOB 
technikai munkatársa ismertette. 

A vándorgyűlés befejezése-
ként elismerések átadására került 
sor.  A MOA Tiszteleti jelvényét 
kapta meg többek között Gál 
László, egyesületünk alelnöke 
is. Az „Olimpiai és Nevelés” ki-
állítást dr. Szabó Lajos nyitott 
meg a kulturális és konferencia 
központban. A két napos program 
bugaci lovas bemutatóval zárult.

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