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A Halmay karácsonyt 
2009-ben rendezte meg elő-
ször olimpiai baráti körünk 
Balogh József költő-tanár 
tagtársunk kezdeményezésé-
re, amely nagy sikert aratott. 
Az idén december 8-án, 
pénteken este 6 órától a 
Malom Sörözőbe várjuk 

Szeptemberben egyesületünk 40 fős delegá-
ciója Halmay Zoltán szülőfalujába, Magas fa-
lu ba látogatott a hagyományos  Őszköszöntő 
Tök- és Boszorkányfesztiválra. Dušan 
Dvoran polgármester úr és segítői a megszo-

kott szívélyes hangulatban fogadták csapa-
tunkat. Közös ebéden vettünk részt az osztrák 
Marchegg és a cseh Vedrovice teleülés dele-
gációival együtt. Ezt követően megkoszorúz-
tuk Halmay Zoltán emlékművét.

 tagtársainkat családtagjaik-
kal együtt egy karácsonyi, 
óévbúcsúztató estre. A mű-
sor ezúttal legyen meglepe-
tés. Zárjuk az évet közösen 
jó hangulatban, emlékez-
zünk a 2017-es év legszebb 
eseményeire és koccintsunk 
sikereinkre.

A megemlékezés után a sportcentrumba men-
tünk, ahol a nemzetközi főzőversenyen négy 
ország csapata vetélkedett. Mi csülkös bab-
gulyást főztünk, amit szintén helyben sütött 
lángosunkkal kínáltunk. Nagy örömünkre 

megnyertük a főzőversenyt. Emlékezetes 
napot zártunk, köszönhetően szlovák baráta-
ink határtalan vendégszeretetének.



Halálának negyvenedik évfordulóján – egye-
sületünk kezdeményezésére – emléktáblát 
állíttattunk Vasvár Város Önkormányzatával 
karöltve dr. Csejthey Lajos, az első Vas me-
gyei születésű olimpikon tiszteletére. A kiváló 
atléta az 1924. évi párizsi olimpián gerely-

hajításban a 9. helyen végzett, majd az olim-
piát követően 17 évig a Vasvári járás tiszti-
orvosaként vívta ki az emberek elismerését.
A vasvári emléktáblát stílszerűen az egész-
ségház falán helyezték el. Tóth Balázs pol-
gármester és V. Németh Zsolt a térség or-
szággyűlési képviselője, környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért fe-
lelős államtitkár köszöntötte a zord időben 
is kitartó emlékezőket. Kihangsúlyozták, 
hogy Vasváron ez lesz az első emléktábla, 
melyet egy sportoló tiszteletére emelnek.

Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke felidéz-
te a „szőke óriás” életének legfontosabb állo-
másait. Nehéz időben, közel a trianoni békekö-
tés helyszínéhez dr. Csejthey Lajos teljesítette 
a magyar sportolókkal szembeni nemzeti elvá-
rást, nevezetesen azt, hogy „utódállamokból” 

érkező sportoló ne előzze meg.
Schmittné Makray Katalin, Vas-
vár Város Díszpolgára, olimpiai 
ezüstérmes tornász avatóbeszédé-
ben kiemelte, hogy dr. Csejthey 
Lajos milyen sok dologban volt 
első. Ő volt az első vasi olimpi-
kon, ő dobott először 60 m felett 
gerellyel, ő vitte az olimpia meg-
nyitóján a Hongrie táblát, majd 
tisztiorvosként ő vezette be és al-

kalmazta először Vas megyében a tüdőszűrést. 
Mint egykori olimpikon átérzi, hogy az első 
világháborút követően milyen óriási dolog volt 
sportolóként méltó módon képviselni hazánkat. 
Dr. Csejthey Lajos sportolóként és orvosként is 
nagy megbecsülést vívott ki magának.
Az emléktáblát Schmittné Makray Kata-
lin, V. Németh Zsolt, Tóth Balázs, Horváth 
Vilmos és a jelenlévő Csejthey Klára, dr. 
Csejthey Lajos lánya leplezték le. Az ünnep-
ség koszorúzással és az olimpiai himnusz 
meghallgatásával fejeződött be. Egyesületünk 
képviseletében Gál László alelnök, Halmosi 
Zoltán és Békefi  Miklós elnökségi tagok ko-
szorúzták meg a frissen felavatott emléktáblát.
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Dr. Csejthey Lajos emléktábla avatása Vasváron



2017. november 17-én több mint tíz év szünet 
után ismét megrendeztük egyesületünk tekebaj-
nokságát. A korábbi versenyeket felülmúló óriá-
si küzdelem és amatőr szintünkhöz képest magas 
színvonal jellemezte a bajnokságot.
A férfi ak versenyében Geider Attila mindkét 
sorozatában kiváló teljesítményt nyújtott, így új 
név került fel a győztesek listájára. A dobogós 

helyekért óriási harc alakult ki. Az első soroza-
tot követően Jenei Ferenc biztos befutónak tűnt, 
aztán a második körben rontott addigi remek tel-
jesítményén. Békefi  Miklós és Gál László pom-
pás hajrát produkálva holtversenyben a második 
helyre jöttek fel. Horváth Péter „Pedró” szin-
tén sokat javult a verseny végére, így az előkelő 
negyedik helyen zárt. Kerényi János és a kupa 
védője, Szakály Ferenc nyújtották a legegyenle-
tesebb teljesítményt a két sorozatban, még a do-
bogóra is esélyesek voltak, de a jó hajrával adó-
sak maradtak. Mittli Ödön, Horváth Vilmos és 
Császár Zoltán szintén nagyszerű dobások so-
kaságát mutatták be, de az erős mezőnyben ez-
úttal a középmezőnyben végeztek. Gál Tamás, 
Németh László és Szendi János váltakozó si-
kerrel szerepeltek, kiváló dobások után egy-egy 
gyengébb eredményt is produkáltak.
A hölgyek mezőnyében Paár Erzsébet és Mittli 
Ödönné külön versenyt vívott az elsőségért, 
Magdi csupán egy fával maradt le az aranyérem-
ről. Hasonlóan nagy csata volt a bronzéremért 
Horváth Vilmosné Jutka és Császárné Klári 
között is. Csak két fa döntött. Jenei Ferencné 

Kati a legjobb eredményt érte el a hölgy egye-
sületi tagjaink között, ezért külön dicséret illeti. 
(A hölgyek között a családtagok is indulhattak.) 
Németh Lászlóné Orsi szoros versenyben vég-
zett a még pontszerző hatodik helyen.
A jó hangulatú verseny az ünnepélyes eredmény-
hirdetéssel zárult, Horváth Vilmos elnöknek 
mindenkihez volt egy jó szava. A verseny zökke-

nőmentes lebonyolításáért külön köszönet illeti 
Bokor István tagtársunkat. Úgy váltunk el, hogy 
2018-ban is találkozunk a tekepályán!
Eredmények: Férfi ak: 1. Geider Attila 101 fa; 2. 
Békefi  Miklós és Gál László 85 fa; 4. Jenei Ferenc 
és Horváth Péter 83 fa; 6. Kerényi János 82 fa; 
7. Szakály Ferenc 80 fa; 8. Mittli Ödön 73 fa; 9. 
Horváth Vilmos 63 fa; 10. Császár Zoltán 62 fa; 
11. Gál Tamás 49 fa; 12. Németh László 43 fa; 13. 
Szendi János 29 fa. Hölgyek: 1. Paár Erzsébet 59 
fa; 2. Mittli Ödönné 58 fa; 3. Horváth Vilmosné 
54 fa; 4. Császár Zoltánné 52 fa; 5. Jenei Ferencné 
49 fa; 6. Németh Lászlóné 46 fa.
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Egyesületi tekeverseny ötödször



Májusban még jó hangulatban kö-
szöntöttük csepeli otthonában 88. 
születésnapján az Aranycsapat 
merseváti születésű jobbszélsőjét, 
világbajnoki ezüstérmes válogatot-
tunk utolsó élő játékosát, Tóth II 
 Józsefet. Két nappal később várat-
lanul kórházba került, azóta is ott 
ápolták. 2017. október 9-én, dél-
előtt 11 órakor a legendás labdarúgó 
szíve megszűnt dobogni, életének 
89. évében elhunyt. Ha-
lála fájdalmas veszteség 
a magyar labdarúgásnak, 
nekünk Vas megyeieknek 
különösképpen, hiszen 
egy kis vasi faluból indul-
va vezetett az útja minden 
idők legnagyszerűbb vá-
logatottjába, a „mágikus 
magyarokként” emlege-
tett, fantasztikus klasszisokat 
felvonultató Aranycsapatba. 
Tóth II József pályára lépett és 
gólt is szerzett az Anglia elle-
ni 7:1-es mérkőzésen, majd 
elsőszámú jobbszélsője volt a 
magyar válogatottnak a sváj-
ci világbajnokságon, ahol csak 
súlyos sérülése miatt nem lépett 
pályára a vb-döntőben.
Egész pályafutása alatt a Cse-
pel labdarúgója volt. 1948 és 
1961 között 296 NB I-es baj-
noki mérkőzésen lépett pályára 
és 78 gólt szerzett. A magyar 
válogatottban 1953 és 1957 
között 12 alkalommal szerepelt 
és ötször volt eredményes. Az 
1958–1959-es idényben tagja volt a Csepel baj-
nokcsapatának, majd 1961-ben fejezte be aktív 

pályafutását. Munkahelyéhez is 
élete végéig hű maradt, inas kora 
óta a csepeli gyárban dolgozott, 
ahonnan 1989-ben vonult nyug-
díjba. Először Csepel, majd a 
főváros díszpolgárává avatták. 
2015-ben könyv jelent meg róla, 
majd nagy örömére szülőfalujá-
ban a sportpálya felvette a nevét.
Olimpiai baráti körünk nevében 
nem csak a nagyszerű labdarúgó-

tól búcsúzunk, hanem 
egy kiváló embertől is, 
akivel igaz baráti kap-
csolatot ápoltunk. Józsi 
bácsi bár élete nagy 
részét Csepelen élte le, 
de mindig büszke volt 
vasi származására.
Október 26-án a Csepe-
li temetőben családtag-

jai, barátai, és tisztelői előtt 
helyezték örök nyugalomra. 
Olimpiai baráti körünk ré-
széről Gál László alelnök, 
Békefi  Miklós, Benyák 
András és Bokor István, 
valamint dr. Hencsei Pál, 
Blaha Judit, dr. Mestyanek 
Ödön és Surányi Péter bu-
dapesti tagtársaink vettek 
részt a temetésén.
Kedves Józsi bácsi!
Köszönjük az elmúlt évek 
barátságát, a sok-sok felejt-
hetetlen élményt, melyekkel 
találkozásaink alkalmával 
megajándékoztál bennünk. 
Emlékedet tisztelettel és sze-

retettel megőrizzük.
Isten veled, nyugodj békében!

Elhunyt Tóth II József, az Aranycsapat utolsó tagja
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