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2008. március 28-án, pénteken 18 óra-
kor a focirajongók nagy örömére a 60-as
évek egykori futballbálványa, Varga Zol-
tán lesz olimpiai baráti körünk vendége. A

rendezvény helyszíne: Palace Cafe & Res-
taurant (Szombathely, Semmelweis u. 2.).

A Ferencváros történetének egyik leg-
népszerûbb labdarúgója egykor ötletes
játékával, késõbb – edzõként – kihívóan
bátor és õszinte megnyilvánulásaival ke-

rült mindig az érdeklõdés középpontjá-
ba. Most testközelbõl is megismerhetjük
a kalandos pályát befutott olimpiai baj-
nok labdarúgót. Minden futballbarátot

szeretettel várunk az élménybe-

számolóra!

Varga Zoltán 1945. január 1-jén,
Válon született. A Ferencváros rendkí-
vül technikás saját nevelésû labdarú-
gója üstökösként tûnt fel a magyar
labdarúgás horizontján, már tizenhat
évesen a felnõtt csapathoz került.
1968-ig 234 mérkõzést játszott, és 85
gólt szerzett a Fradiban. Látványos já-
téka és szabadrúgásai miatt rajongtak
érte a szurkolók. Négyszeres bajnok
(1963, 1964, 1967, 1968). 1965-ben a
Ferencvárossal megnyerte a Vásárvá-
rosok Kupáját, így részt vállalt a ma-
gyar labdarúgás mindmáig egyetlen
nemzetközi kupagyõzelmében.

Tizenkét válogatott mérkõzésén 2
gólt szerzett. 1964-ben, a dánok elleni
Európa-bajnoki bronzmeccsen mutat-
kozott be a nemzeti tizenegyben. To-
kióban tagja volt az olimpiai bajnok-
ságot nyert csapatunknak. Az angliai

világbajnokságon kerettag volt, de nem
jutott játéklehetõséghez. Így tagja lehe-
tett a mexikói olimpiára utazó csapatnak,
ám a játékok megkezdése elõtt váratla-
nul „disszidált”. Ezért a FIFA két évre el-
tiltotta a játéktól.

Varga Zoltán
A labdarúgás zseniális mûvésze

Évi rendes közgyûlés
Olimpiai Egyesületünk 2008. február 1-jén

tartotta évi rendes közgyûlését a Malom sörözõ
különtermében. A résztvevõk egyhangúlag el-
fogadták Horváth Vilmos elnök általános és Gál
László alelnök pénzügyi beszámolóját a 2007-
ben végzett tevékenységünkrõl.

A jelenlévõk javaslatokat tehettek még a
2008. évi programokra is, melyekbõl az elnök-
ség márciusban a következõ programtervet állí-
totta össze:

1. Varga Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó
élménybeszámolója. Ideje: március 28.

2. Találkozás Szondy István öttusázó olimpi-
ai bajnokkal. Várható ideje: május.

3. Halmay Zoltán sírjának megkoszorúzása a
Farkasréti-temetõben. Ideje: május

4. IX. Halmay úszókupa 50 yardon. Az évek
óta nagy sikerrel megrendezett kupának ezúttal
is Bükfürdõ ad otthont. Fõvédnök: Novák Ilon-
ka olimpiai bajnok. Ideje: augusztus.

5. Vendégeink lesznek Németh Angéla és
Rudas Márta gerelyhajító olimpiai érmesek. Ide-
je: szeptember 1.

6. Vasi sportolók a pekingi olimpián. Talál-
kozás a Pekingben szerepelt vasi sportolókkal
és edzõkkel. Várható ideje: október.

7. Kulcsár Gyõzõ és Nagy Tímea vívó olim-
piai bajnokok élménybeszámolója. Várható ide-
je: október.

8. Klampár Tibor, az örök-ifjú világbajnok.
Várható ideje: november.

9. Halmay karácsony. Ideje: december.
Természetesen – a korábbi évekhez hason-

lóan – a program változhat, bõvülhet!

Egyesületünk tagdíjai 2008. évben változatlanok. A befizetés lehetséges a mellékelt csek-
ken, vagy rendezvényeinken nyugta ellenében az alábbi összegekben:
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli:  750 Ft aktív dolgozó: 1.050 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli: 1.500 Ft aktív dolgozó: 2.100 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli: 3.000 Ft aktív dolgozó: 4.200 Ft

XI. Halmay Bál
Február 16-án, szombaton a Pannónia Étte-

rem különtermében mintegy 120 vendég rész-
vételével rendeztük meg hagyományos egyesü-
leti bálunkat.

Horváth Vilmos elnök megnyitó beszéde után
a Capoeira Combativa csoport „A táncba rejtett
harcmûvészet” címmel mutatta be mûsorát. Õket
Németh „Nyiba” Sándor tagtársunk követte, aki
birkózó olimpikon volt egykor, majd késõbb szö-
vetségi kapitány, jelenleg a De-Pression együttes
vezetõje. Legjobb verseibõl és lírai dalaiból nyúj-
tott át egy csokorra valót. A mûsoros blokkot a
Szombathelyi Néptáncmûhely produkciója zárta.
Õk reneszánsz táncokat adtak elõ Mátyás király
idejébõl. A vidám, báli hangulatról – már tizedik
alkalommal – a Tímár–duó gondoskodott. Zenei
repertoárjuk széles skálán mozgott, így minden-
ki kedvére mulathatott.

A nagyszámú tombolatárgy miatt ezúttal is
kétszer volt sorsolás. A fõnyereményt, a Via
Korzó Tours jóvoltából egy 2 személyes külföl-
di utazást Mittli Ödön tagtársunk nyerte.
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A kiváló képességû csatár 1970. ok-
tóber 24-én mutatkozhatott be új egyesületé-
ben, a berlini Hertha BSC-ben. Kiváló tech-
nikai és taktikai képzettsége révén csakha-
mar közönség-kedvenc lett. Felfelé ívelõ pá-
lyafutását a Bundesliga bundabotrány törte
meg. A németországi eltiltása alatt egy idényt
a skót FC Aberdeennél töltött, majd 1973-ban
a Barcelonába távozó Johan Cruyff helyére
a BEK-gyõztes Ajax Amsterdam szerzõdtet-
te. Õ lõtte az idény legszebb gólját a Sparta
Rotterdam hálójába. 12 holland válogatott
csapattársa a vb-re készült, ezért Varga Zol-
tán kevés játéklehetõséget kapott, így kivéte-
les tehetségét nem tudta kibontakoztatni.

Kicsit elhamarkodottan a német Borus-
sia Dortmundhoz szerzõdött, ahol igazi
sztárnak számított, csapatkapitánynak is
megválasztották. Azonban Otto Rehhagel
edzõ érkezése mindent felborított. Több
német csapathoz került kölcsönbe, játszott
a belga Gent csapatában is, majd Dort-
mundban és Ingoldstadtban játékos-edzõ-
ként tevékenykedett.

1996-ban a Ferencváros hívására haza-
tért. Irányításával a csapat legyõzte az an-

gol Newcastle Unitedet és a 3. helyen zárta
az idényt, melynek végén az új menedzser,
dr. Páncsics Miklós váratlanul menesztette.

Rövid ideig a Kispestnél dolgozott,
majd 1997 õszén a másodosztályban sze-
replõ Dunaferr irányítását vállalta el, és az
elsõ osztályba vezette csapatát. Késõbb a
Diósgyõr és a Gyõri ETO edzõjeként dol-
gozott még az NB I-ben.

Jelenleg nyugdíjasként, a futballtól visz-
szavonultan Budapesten él.

Németh Pál 70. születésnapi rendezvé-
nye után fél évvel ismét ünnepelt a
„Halmay család”. Korelnökünket, egyben
tiszteletbeli tagtársunkat, Dombóvári
Sándort köszöntöttük 95. születésnapja
alkalmából. A Malom sörözõ különtermé-
ben, barátai körében Gál László egyesüle-
tünk alelnöke üdvözölte Sanyi bácsit, majd
bemutatta azt a történelmi kort, amikor
ünnepeltünk született.

A bevezetõt követõen Sanyi bácsi hosz-
szú monológban mesélte el élete történe-
tét. Édesanyja épp Vácott tartózkodott ro-

konainál, amikor hirtelen megindult nála a
szülés. 52 cm hosszú, 5 kg súlyú fiúgyer-
meknek adott életet, aki Rákosligeten gye-
rekeskedett. A Szent István Gimnáziumban
folytatta tanulmányait, ahol már figyelem-
re méltó eredményeket ért el atlétikában.
A Budapesti Sport Egyesület (BSE) ver-
senyzõjeként 1933-ban elnyerte a Nemzeti
Sport „A legjobb KISOK bajnok” díját. Az
atlétika mellett a BSE amatõr I. osztályban
szereplõ csapatában futballozott. Büszkén
beszélt arról a 4:2-es mérkõzésrõl, ahol
egy tornán az amatõr BSE legyõzte a pro-

Dombóvári Sándort köszöntöttük

fi Ferencvárost. Dom-
bóvári Sándor a jobb-
szélen vette fel a küz-
delmet az Amsel, Bu-
kovi, Táncos, Takács II
és Kohut nevével fém-
jelzett Fradi ellen. Ha-
marosan azonban vá-
lasztania kellett az atlé-
tika és a futball között,
és õ – Zsák Károly, a
BSE edzõjének nagy
bánatára – az atlétika
mellett döntött.

1934-ben az ÚTE
igazolta le és még eb-
ben az évben megnyer-
te az országos távol-
ugró bajnokságot 733
cm-rel. Elsõ válogatott
viadalán, Olaszország
ellen 741 cm-es ered-
ménnyel hálálta meg a
bizalmat. Ezt követõen
még 18-szor szerepelt a válogatottban. A
budapesti fõiskolai VB-n combhúzódást
szenvedett.

Felépülése után a MASZ beosztotta az
1936-os berlini olimpiára készülõ kereté-
be, de sajnos az olimpia elõtt tíz nappal
kiújult sérülése. Pedig edzéseredményei
(760–770 cm) alapján az amerikai Jesse
Owens és a német Long mögött akár a
bronzérmet is megszerezhette volna!

A háború után harmad magával megala-
pította a Közalkalmazottak Sport Egyesüle-
tét (KaSE). A Kosárlabda Szövetség alel-
nökeként, majd a gyeplabda és a jégko-
rong sportágakban ténykedett vezetõ be-
osztásokban, 15 évig volt nemzetközi jég-
korong játékvezetõ. 1988-ban az újjáéledt
MAC társelnökének választották, amely
tisztét 1992-ig töltötte be. Ekkor feleségé-
vel, Zsuzsa asszonnyal Szombathelyre

költözött, azóta itt él.
Feleségét, aki szintén

jelen volt az ünnepsé-
gen, 1958 óta ismeri.
Sokat köszönhet neki,
hogy ilyen jó egészség-
ben megérte ezt a szép
kort. Mellette a sport és
a Jóisten (a vallás) segí-
tette élete során a ne-
hézségek elviselésében.

Balogh József költõ
tagtársunk „Imádsága-
im” címû versével kö-
szöntötte Sanyi bácsit,
majd humoros prózai
gondolatait osztotta
meg a publikummal.
Ebbõl megtudhattuk,
hogy már csak 60 hóna-
pot kell aludnia a 100
évig, azaz hamarosan
ismét ünnepelnünk kell.
Végül egy érdekes adat:

Sanyi bácsi eddigi szívdobbanásainak szá-
ma éppen megegyezik az Aréna Savaria
építési költségével, forintban.

Linka Sándor tagtársunk egy közis-
mert dallamra megénekelte Sanyi bácsi
életét, majd Mittli Ödön és Szarka Zol-
tán egyesületünk, míg Németh Pál saját
nevében adott át ajándékokat.

Hamarosan érkezett a születésnapi
torta is, miközben a jelenlévõk együtt
énekeltek a meghatódott 95 éves, egyko-
ri allround sportemberrel: „Nem csak a
húsz éveseké a világ…”.

Az est végén Horváth Vilmos elnök
mondott pohárköszöntõt. Balogh József
soraival kívánunk jó egészséget és még
sok közös élményt Sanyi bácsinak!

„Hogy öreg vagy lárifári,

Élj sokáig Dombóvári,

Dús mosolyú Sanyi bácsi!”

Rajczy koszorúzás
Március 28-án, este fél 6 órakor –

Szily János utcai szülõházán – meg-
koszorúzzuk dr. Rajczy Imre emlék-
tábláját.

Az egyetlen szombathelyi születé-
sû olimpiai bajnok 30 évvel ezelõtt
Buenos Airesben hunyt el.

Egyesületünk nevében Varga Zoltán
és Szarka Zoltán labdarúgó olimpiai
bajnokok helyeznek el koszorút. Vár-
juk tagtársainkat a megemlékezésre!


