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1929. május 16-án, Merseváton 
született Tóth II József, az 1954-
ben, Svájcban megrendezett vi-
lágbajnokság ezüstérmese, az 
Aranycsapat legendás labdarúgó-
ja. Születésének 90. évfordulóján 
Mersevát Község Önkormány-
zatával közösen emléktábla 
állítással tisztelgünk kivételes 
pályafutása, egész életműve 
előtt. 2019. május 19-én, 13.30 
órakor kerül sor az emléktábla 
leleplezésére Merseváton, a mű-
velődési ház udvarán. Köszöntőt 
mond Csillag Albert, Mersevát 
község polgármestere, a sportolóra emléke-
zik Gál László, egyesületünk alelnöke. Köz-
reműködik Németh Nyiba Sándor, birkózó 
olimpikon, költő, zeneszerző, a Magyar Kul-
túra Lovagja. Az emléktáblát Halmosi Zol-
tán, 11-szeres válogatott labdarúgó és Tóth II 
József unokája leplezi le.

Tóth II József útja Merse-
vátról indulva vezetett min-
den idők legnagyszerűbb 
válogatottjába, a fantaszti-
kus klasszisokat felvonulta-
tó Aranycsapatba. Pályára 
lépett és gólt is szerzett az 
Anglia elleni 7:1-es mér-
kőzésen, majd elsőszámú 
jobbszélsője volt a magyar 
válogatottnak a svájci vi-
lágbajnokságon, ahol csak 
súlyos sérülése miatt nem lé-
pett pályára a vb-döntőben.

Egész pályafutása alatt a Csepel labdarúgója 
volt. A magyar válogatottban 1953 és 1957 
között 12 alkalommal szerepelt és ötször volt 
eredményes. Az 1958–1959-es idényben tagja 
volt a Csepel bajnokcsapatának, majd 1961-
ben fejezte be aktív pályafutását. 2017. októ-
ber 9-én, 88 éves korában hunyt el, Csepe-
len helyezték végső nyugalomra.



Teketória – Halmay tekeverseny hatodszor
2019. február 1-jén újra a Rezgő Tekéző és 
Söröző adott otthont házi versenyünknek. Ko-
moly érdeklődés mellett, szoros küzdelemben 
dőltek el a helyezések. Figyelembe véve ama-
tőr mivoltunkat, a színvonalra sem lehetett 
panasz.

A férfi ak verse-
nyében Horváth 
Vilmos szemé-
lyében új győz-
test avattunk. 
Egyesületi elnö-
künk már több-
ször állt a dobogó 
harmadik fokán, 
de ezúttal nagyon 
egyenletes teljesítményt nyújtva diadalmasko-
dott. A dobogós helyezésekért ismét hatalmas 
csaták alakultak ki. Békefi  Miklós megőrizte 
legutóbbi második helyét, a dobogó harmadik 
fokára pedig a korábbi kétszeres győztes Sza-
kály Ferenc lépett elő. Gál László egy fával 
lemaradva a leghálatlanabb negyedik helyen 
végzett. A bajnoki címet védő Geider Atti-
la ezúttal is egyenletesen dobott, ami ezúttal 
az ötödik helyhez volt elegendő. Mentségére 
szóljon, hogy sérülten versenyzett. A Halmay 
tekeversenyek újonca, Woki Zoltán nagy 
kedvvel dobott és rögtön pontszerző helyen 

zárta a versenyt. Woki Zoltán után kicsit le-
maradva, de még mindig nagyon jó dobásokat 
bemutatva Horváth Péter, Kerényi János és 
Hatos Ferenc végzett. Az őket következő trió 
tagjai, Gál Tamás, Szendi János és Mittli 
Ödön váltakozó sikerrel szerepeltek. Szép 

dobások után egy-egy balul sike-
rült dobás is becsúszott. A mezőnyt 
Mikics István, Császár Zoltán és 
Németh László zárta, akik – bár 
bemutattak néhány szép dobást is 
– szintén ingadozó teljesítményt 
nyújtottak.
A hölgyek mezőnyében Császárné 
Tardos Klára az előző versenyen 
még éppen leszorult a dobogóról, 
most magabiztosan hódította el az 
elsőséget. Mittli Ödönné, Magdi 
megőrizte korábbi második helyét, 
megelőzve a szintén egyenletes

teljesítményt nyújtó Becsei Katalint. Nagyon 
balszerencsés volt Kerényiné Horák Krisz-
tina, aki hajszállal maradt le a dobogóról. 
Nagy csata alakult ki a többi versenyző között 
is. Padányi Edit, Németh Lászlóné Orsi és 
Simonyi Ferencné Brigi egyaránt óriási aka-
rással és koncentrálva dobtak, de ezúttal nem 
tudtak harcba szállni a dobogós helyezésekért.
A verseny az ünnepélyes eredményhirdetés-
sel zárult. Horváth Vilmos elnök felsőfokon 
szólt a versenyről, ami remek hangulatban 
zajlott. Úgy váltunk el, hogy egy év múlva 
újra találkozunk a tekepályán.
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46. Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia
Nagysikerű sporttörténeti konferenciát rendez-
tünk március végén Szombathelyen. A Kárpát-
medencei Sport Hagyományőrző Egye sü let, az 
ŐrvidékHáz és a Halmay Zoltán Olimpia Ha-
gyományőrző Egyesület szervezésében a volt 
huszárlaktanyában zajlott zsúfolt ház előtt a 
46. Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia. 
A Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző 

Egyesület (a két éve elhunyt Kis János vezet-
te Európai Sport Hagyományőrző Egyesület 
folytatásaként) immár 15. éve az anyaorszá-
gon kívül számos erdélyi, délvidéki, felvidéki 
és muravidéki helyszínen aratott nagy sikert, 
a sportot és az olimpiai mozgalmat népszerűsí-
tő konferencia sorozatával. Eddig 4 ország 28 
településén „léptünk fel”.
Elsőként dr. Holler Péter és dr. Hollerné 
Mecséri Annamária (Szombathely) együttes 
előadásukban az olimpiák rendhagyó olimpiai 
dobogóiról meséltek. Somlai Attila (Lepsény)

az 1964-es tokiói ötkarikás játékok ma-
gyar bajnokait idézte meg, majd Gál László 
(Szombathely) az olimpiai labdarúgótornák-
ról tartott érdekfeszítő előadást. Csíki And-
rás (Csíkszereda) Hoki a Hargita alján, míg
dr. Hencsei Pál (Budapest) Vízilabdázók a 
Partiumból és Erdélyből címmel árult el ku-
lisszatitkokat. Zárásként Horváth Vilmos 

(Szombathely) Hol volt, hol nem volt olimpia, 
1906. Athén című prezentációjában számos ke-
véssé ismert tényt osztott meg a máig egyetlen, 
egyelőre hivatalosan el nem ismert – ún. soron 
kívüli – olimpiai játékokról. A sikeres est végén 
– tovább folytatva és boncolgatva az elhangzott 
előadások témáit – még sokáig együtt maradt a 
közönség és az előadók. Köszönet illeti Farkas 
Csabát, az ŐrvidékHáz igazgatóját, aki remek 
házigazdának bizonyult.
Természetesen kirándultunk is. Mi, szombat-
helyi vendéglátók Kőszeget, Jákot és Szom-
bathely nevezetességeit mutatattuk meg 
messziről érkezett barátainknak. Így jártunk 
a kőszegi várban, Lóránt Gyula szülőházá-
nál, a 13. században épült jáki apátsági temp-
lomban, az ókori Iseumban, a szombathelyi 
székesegyházban és a Romkertben, a kétezer 
éves Borostyánkő útnál. A pénteki szom-
bathelyi konferencia után még arra is jutott 
idő, hogy fehér asztalnál erősítsük egy fi nom 
szarvaspörkölt és dödölle, valamint fi nom pá-
linka, bor és sör mellett a barátságot.
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Olimpiai vándorgyűlés Tatán
A Magyar Olimpiai Akadémia 72. vándor-
gyűlésének Tata városa volt a házigazdája. 
A tatai edzőtábor a magyar sport és olimpiai 
mozgalom egyik nevezetes helye, ahol spor-
tolók ezrei készültek fel versenyeikre, így 
számos olimpiai, világbajnoki és Európa-
bajnoki érem köthető a városhoz. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Kulcsár Krisztián, a 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.

Rózsavölgyi István emléktáblájának koszo-
rúzásával indult a program, mely városnézés-
sel és az Ökoturisztikai Központ megtekinté-
sével folytatódott. Az előadásoknak az Olim-
piai Központ díszterme adott otthont. Michl 
József, Tata város polgármestere köszöntötte 

a vendégeket és a megjelent olimpikonokat, 
majd számos érdekes előadást hallgathatott 
meg a több mint száz érdeklődő. Többek kö-
zött Győr Béla megemlékezett az előző ván-
dorgyűlés óta az olimpiai mozgalomban el-
hunyt sportolókról és sportvezetőkről, Michl 
József Tata sportéletéről számolt be, Kocsis 
L. Mihály az ötvenes évek végén, iskolás 
gyermekként élte meg az edzőtábor minden-
napjait, ezekre az évekre emlékezett vissza 
előadásában, majd Szöllősi György a Nem-
zeti Sport főszerkesztője, a MSÚSZ elnöke 
„Magyar futballzsenik Spanyolországban” 

címmel tartott előadást. Zárásként az 
egykor sikeres magyar labdarúgó-vá-
logatott dél-amerikai túráiról dr. Dénes 
Tamás újságíró adott történeti visszate-
kintést.
Egyesületünk részéről Gál László al-
elnök vezetésével Mecsériné Doktor 
Rozália, Békefi  Miklós, Mecséri Csa-
ba, Szakály Ferenc, Tóth Győző és 
Bartos Róbert vett részt a rendezvé-
nyen, de budapesti tagtársaink is szép 
számmal jelen voltak, így dr. Hencsei 
Pál, Bódayné Blaha Judit, Surányi 
Péter és dr. Mateisz Lénárd.

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