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A Szombathelyi DOBÓ SE és a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesület 2019. augusztus 27-én ismét megrendezi a 
Németh Pál Emléknapot, tisztelegve a 2009-ben elhunyt kiváló 
mesteredző, Szombathely díszpolgára életműve előtt. A program 
16 órakor a Sugár úti Atlétikai Centrumban a hagyományos pá-
ros kalapácsvető gálaversennyel kezdődik. Nem maradhat el 
Németh Pál mellszobrának megkoszorúzása sem. Az emlék-
nap ezúttal a Németh Pál Memorial kalapácsvető versennyel 
együtt kerül megrendezésre. A rendezvény ezúttal is kötetlen 
beszélgetéssel és estebéddel zárul. Az emléknapra szeretettel 
várjuk Németh Pál tisztelőit, barátait és ismerőseit.

75 éves Tatai Tibor, olimpiai bajnok kenus
Augusztus 4-én ünnepel-
te 75. születésnapját Tatai
Tibor olimpiai bajnok ke-
nus, a Vas megyei Pöse 
szülötte. Az 1968. évi nyári 
olimpiai játékokon kenu 
egyes 1000 méteren olim-
piai bajnoki címet szer-
zett. 1969-ben az Európa-
bajnokságon bronzérmes 
volt. Szintén kenu egyes 
1000 méteren az 1970. évi koppenhágai világbajnok-
ságon arany-, az 1971. évi belgrádi világbajnoksá-
gon ezüstérmes lett. Edzőként is sikeres volt. Végig 
a BKV Előre trénereként tevékenykedett, de dolgo-
zott Olaszországban, Kínában és Spanyolországban 
is. Ez elmúlt két évtizedben többször volt egyesü-
letünk vendége. Legemlékezetesebb találkozásunk 
alkalmával Hajba Antallal, a szintén Vas megyéből 
indult kenus barátjával látogatott el körünkbe.



Halmay Zoltán és Tóth II József Emléknap
Május 17-én, Budapesten olimpiai baráti kö-
rünk Halmay Zoltán és Tóth II József Em-
léknapot tartott névadónk és a csepeli legenda 
tiszteletére. Szombathelyről, Mersevátról és 
Budapestről 18 fős csapat verbuválódott ösz-
sze. Délelőtt stadiontúra keretén belül megte-
kintettük az Új Hidegkuti Nándor Stadiont. 
Házigazdánk, Patkovics Bence vezetésével 
bemehettünk a vendégöltözőbe, a VIP terembe 
és a pálya széléről is megcsodálhattuk az MTK 
hazai mérkőzéseinek otthont adó stadiont.
Ezt követően a Farkasréti temetőben Halmay 
Zoltán sírjánál tartottunk megemlékezést. Az 
MTK sportegyesületet is képviselő Bódayné 
Blaha Judit névadónk MTK-hoz fűződő 
kapcsolatáról, átigazolásáról beszélt, majd 
dr. Hencsei Pál, a MOA tanácsának tagja is-
mertette Halmay életútját, több érdekességet 
is megosztva a jelenlévőkkel. Befejezésül Gál 
László, egyesületünk alelnöke mesélte el an-
nak történetét, miként vette fel egyesületünk 
Halmay Zoltán nevét. A megemlékezés zárá-
saként Halmosi Zoltán és Békefi  Miklós he-
lyezett el koszorút Halmay Zoltán sírján.

Az emléknap Tóth II Józsefre vonatkozó 
része a Csepeli Temetőben kezdődött. Az 
Aranycsapat 90 éve született jobbszélsője 
sírjánál előbb Gál László, egyesületünk alel-
nöke mondott megemlékező beszédet, majd 
a szülőfalu képviseletében Beleznay László 

– Juhász Gyula csodálatos sorait is segítségül 
hívva – idézte fel emlékeit Mersevát híres szü-
löttéről. A rendezvényen részt vett ifj. Tóth 
József, a legenda fi a is. Baráti körünk nevé-
ben Bódayné Blaha Judit és Mittli Ödön 
helyezett el koszorút az egykori „mágikus” 
labdarúgó sírján.
Az emléknap zárásaként a Csepeli Stadion 
előtt lévő Tóth II József – Czibor Zoltán 
szobor együttesnél Buzek László, minden 
idők legjobb magyar röplabdázója, a csepeli 
sport ikonikus alakja osztotta meg az ünnep-
lőkkel személyes élményeit. „Sajnos őt sokan 
nem tartják az Aranycsapat tagjának. Én fel-
tétlenül oda sorolom, a játékbeli tudása, a vá-
logatottban nyújtott teljesítménye alapján, ezt 
mindenképpen megérdemli” – zárta gondola-
tait Buzek László. A megemlékezés végén „a 
röplabdázás Puskás Ference” Halmosi Zol-
tánnal és ifj. Tóth II Józseffel megkoszorúz-
ta a két csepeli Aranycsapat híresség szobrát.
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Emléktábla Tóth II József tiszteletére
Születésének 90. évfordulóján emléktábla 
állítással tisztelgett az Aranycsapat legendás 
jobbszélsője előtt a Halmay Zoltán Olimpiai
Hagyományőrző Egyesület és Mersevát 
Község Önkormányzata. Az emléktáblát a 
Merseváti Művelődési Ház mellett épült új 
sportöltöző falán helyezték el.
Csillag Albert polgármester köszöntötte az 
ünnepség részvevőit, majd felidézte Tóth II 
József életútját. 1929. május 16-án, Mersevá-
ton született, 10 éves koráig nagyszülei nevel-
ték, míg a szülők Csepelen vállaltak munkát. 
A labdarágással is itt ismerkedett meg, innen 

vezetett útja a Csepel SC-hez. Hatvan évvel 
ezelőtt tagja volt a Csepel bajnokcsapatának. 
Játszott és gólt is szerzett az angolok elleni 
7:1-es mérkőzésen, valamint pályára lépett 
az 1954. évi labdarúgó világbajnokságon. 
Edzőként a Pápai Textilesnél is dolgozott, 
akkoriban gyakori vendég volt Merseváton. A 
falu mindig büszke volt híres szülöttére.
Ezt követően Gál László, egyesületünk alel-
nöke méltatta Tóth II József pályafutását és 
életét. Kiemelte, hogy – bár sokan még ma 
sem sorolják az Aranycsapat tagjai közé – ő 
semmivel sem maradt el nagynevű társaitól. 
2015-ben megjelent, Az Aranycsapat elfele-
dett legendái c. könyvével is erre szerette vol-
na felhívni a fi gyelmet. Tóth II József életére 
a hűség volt jellemző. Hűség egyesületéhez, 
munkahelyéhez, feleségéhez és lakóhelyéhez, 
Csepelhez. Hű maradt hazájához és hitéhez. 

„Sohasem voltam párttag, nem is akartam 
közéjük tartozni. Világéletemben hívő kato-
likus voltam, ministráltam, misére jártam, és 
istenhívőként is fogok meghalni” – hangoz-
tatta több alkalommal is. Tóth II József az 
Aranycsapat egyik legszerényebb játékosa 
volt. Sportolói pályafutása, tisztességes és 
becsületes élete követendő példa lehet a mai 
fi atalok számára.

Az ünnepségen – a szomszédos Kenyeriben 
született – Németh Nyiba Sándor költő, 
zenész, egykori csepeli birkózó olimpikon 
Aranycsapat című versével emlékezett Tóth 
II Józsefre. Az emléktáblát Halmosi Zoltán, 
11-szeres válogatott labdarúgó és Csillag 
Albert polgármester leplezték le. Az ün-
nepség az emléktábla koszorúzásával zárult. 
Egyesületünk nevében Halmosiné Séfer Ro-
zália, dr. Hencsei Pál, aki a Magyar Olimpi-
ai Akadémiát is képviselte, valamint Békefi  
Miklós helyezett el koszorút.
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Elhunyt Varga István tagtársunk
Életének 81. évében váratlanul 
elhunyt Varga István, egyesüle-
tünk tagja. Délceg alakja többé 
már nem tűnik fel összejövete-
leinken. Varga István 1938. au-
gusztus 8-án, Vépen született.
Már iskolás korában érdeklődést 
mutatott a sport, az atlétika iránt. 
Diszkoszvetéssel, majd pedig 
kalapácsvetéssel próbálkozott, 
szép sikereket ért el. Nagy érde-
mei voltak abban, hogy Németh Pál, a későbbi 
„dobópápa” a kosárlabda világából átrándult 
a dobóatlétika világába. Kortársak voltak, de 
nem sokáig versenyeztek együtt, mert 1972-
ben Varga István Németországba vándorolt ki. 
A 90-es évek közepén tért vissza szülőföldjére, 
előbb Vépen, majd Szombathelyen telepedett 
le. 2000-ben kérte felvételét egyesületünkbe, 
azóta rendszeres részt vevője volt program-
jainknak. Aki beszélgetésbe elegyedett vele, 
csakhamar megtapasztalhatta, hogy művelt-
ségének köszönhetően az élet szinte minden 
dolgához hozzá tudott szólni, mindenről volt 
határozott véleménye. Nem csak a sport ér-

dekelte, rendszeresen látogatta a 
könyvtárat, a közélet történéseit 
is naprakészen nyomon követte. 
Úgy érezzük, hogy szívesen jött 
körünkbe és mindig jól is érez-
te magát. Júniusi temetésén régi 
barátja, Homonnay Ferenc bú-
csúzott tőle saját és egyesületünk 
nevében is.
Kedves Pista bácsi!
Közvetlen személyiséged, fanyar 

humorod hiányozni fog egyesületünk életéből. 
Emlékedet tisztelettel örökre megőrizzük.
Isten veled, nyugodjál békében!

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

Halmay Családi Nap „császári” módon
Júliusban már másodszor rendeztük meg a 
Halmay Családi Napot. Köszönet Császár 
Zoltán és Császárné 
Tardos Klára tagtár-
sainknak, a helyszínt 
ismét Zoli nyomdaipari 
cége biztosította. A han-
gulatos kis udvari rész 
ideális helyszín ilyen 
rendezvények számára. 
Az egyesület vezetősé-
gének célja, hogy tag-

társaink és családtagjaik töltsenek el egy na-
pot sportversenyekkel fűszerezve, kötetlenül 

beszélgetve egy jó gu-
lyásleveles és egy-egy 
pohár ital mellett, ismét 
teljesült. A kosárlabda, 
foci és asztalitenisz
versenyek kiváló han-
gulatban zajlottak. Itt 
valóban nem a győze-
lem, hanem a részvétel 
volt a fontos.


