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I. NÉMETH PÁL EMLÉKNAP

Februári közgyűlésünk óta hét új taggal
bővült olimpiai egyesületünk létszáma,
mely így elérte a 62 főt, ami fennállásunk
óta a legmagasabb. Felvételét kérte baráti
körünkbe Kárándyné Bódis Gyöngyi, el-
hunyt titkárunk özvegye, Császár Zoltán
vállalkozó, Kerényi János nyomdai előké-
szítő, számos eddig megjelent kiadvá-
nyunk szerkesztője, továbbá a Halmosi há-
zaspár, azaz Halmosi Zoltán (képünkön)

11-szeres válogatott lab-
darúgó és felesége Sé-
fer Rozália, 14-szeres
válogatott, 400 m-en
magyar bajnok atléta,
valamint Király Endre
nyomdavezető és
Zsömbölyi Zoltán

közgazdász. Egyesületi tevékenységükhöz
sok sikert kívánunk!

Június 20-án, szom-
baton kiemelkedő je-
lentőségű rendez-
vényre hívjuk tagtár-
sainkat és hozzátarto-
zóikat, a januárban
elhunyt világhírű at-
léta mesteredző, Né-
meth Pál tisztelőit.
A Szombathelyi DO-
BÓ SE és Olim piai
Egye sü le tünk első al-

kalommal rendezi meg a Sugár úti Atléti-
kai Centrumban (Szombathely, Sugár út
18.) a Németh Pál emléknapot, melyen
– hagyományteremtő szándékkal – tiszte-
legni szeretnénk születésnapján Pali bácsi
emléke előtt.

A részletes programot mellékeljük. Az
ország különböző pontjairól eddig hét
olimpiai baráti kör jelezte részvételét.
Tisztelettel hívjuk és várjuk tagtársainkat

és családtagjaikat az egész napos progra-
mokra, melyen egy ebéddel is megvendé-
geljük a résztvevőket.

Emlékezzünk együtt Németh Pálra,
egyesületünk felejthetetlen tagjára!

Az I. Németh Pál emléknap prog-
ramja:
10.00 Batthyány-Strattman László templom

kolumbáriuma: Főhajtás Németh
Pál urnájánál

11.00 Aréna Savaria: Emléktábla avatás
Közreműködik: Balogh József vers
Németh Nyiba Sándor zene

11.45 DOBÓ SE munkacsarnokának át-
adása

12.00 Ebéd, beszélgetés
13.30 Vegyespáros kalapácsvető-verseny
14.45 Komondi Gábor Dobópápa című

filmjének vetítése
15.45 Gécsek Tibor visszaemlékezése:

Mesterem, Németh Pál
17.00 Kötetlen program

Új tagokkal bővült egyesületünk

2009. május 16-án,
életének 69. évében
elhunyt Nógrádi Fe-
renc, a Tokióban
olimpiai bajnokságot
nyerő magyar labda-
rúgó-válogatott játé-
kosa. Az olimpiai

aranyérmes labdarúgó édesapja Kősze-
gen született, a kiterjedt rokonságú Neu-
wirth családban. Az ifjú Nógrádi Ferenc
19 évesen tűnt fel a Budapesti Honvédban

és később 1967-ben az MTK-ba igazolt át,
de idő előtt befejezte pályafutását. A két
egyesületben 149 bajnoki labdarúgó mér-
kőzésen játszott és 24 gól fűződik a nevé-
hez. A Honvédban 1962 őszétől 1963 ápri-
lisáig a szintén kőszegi származású Lóránt
Gyula, olimpiai bajnok volt az edzője.

Bal oldali középpályásként, technikás,
jól kombináló játékstílusának köszönhető-
en, a magyar B és utánpótlás többszöri
válogatottság után, négy alkalommal a

nagy válogatottban is szóhoz jutott. Mi-
ért nem többször? Ebben közrejátszott pil-
lanatnyi hangulata, mely nem egyszer hát-
rányosan befolyásolta teljesítményét.
1964-ben a magyar válogatott tagjaként
utazhatott a tokiói olimpiára, s olim-
piai bajnokként tért vissza a japán fővá-
rosból.

Edzői diplomát szerzett, de nyomdász-
ként dolgozott, majd az Ingatlankezelő
Vállalat munkatársaként korengedmény-
nyel vonult nyugdíjba. Külön váltan élt
családjától, a sporttól, a focitól teljesen
visszahúzódott. Azon kevés olimpiai baj-
nokok egyike, akik a polgári életben sajnos
nem igazán találták meg a helyüket. Egye-
düli kapcsolatot a legifjabb Lóránt test-
vérrel, Imrével tartott, kivel együtt emlé-
keztek a régi szép futball időkre. 

Az utóbbi időszakban sokat betegeske-
dett, szívelgyengülés okozta a halálát. Nyu-
godjék békében!

Jenkei Ede – Gál László

Május 20-án a Farkasréti temetőben egyesüle-
tünk nevében Gál László alelnök és dr. Tóthné
Pászli Erzsébet titkár, egyesületünk és a Csa-

nádi Olimpiai Baráti Kör nevében dr. Hencsei
Pál és Surányi Péter, valamint az MTK sport-
egyesület nevében Bódayné Blaha Judit el-
nökhelyettes helyezett el koszorút Halmay Zol-
tán sírján, halálának 53. évfordulója alkalmából.
A koszorúzás előtt dr. Hencsei Pál emlékezett
meg névadónkról, felidézve pályafutásának, élet-
ének legfontosabb eseményeit.

Megemlékezés Halmay Zoltán sírjánál

TAGDÍJHÁTRALÉK • Örvendetes, hogy taglétszámunk ugrásszerűen növekedett, de a kor-
rekt tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy néhány tagtársunknak még 2008 évről tagdíjhátralé-
ka van. Kérjük őket, hogy a mellékelt csekken vagy személyesen rendezvényünkön június vé-
géig rendezzék önként vállalt tagdíjfizetési kötelezettségüket! (Alapszabályunk III/6/b. pont-
ja értelmében tagsági viszonyát törölni kell annak a tagnak, aki egy éven át nem fizet tagdíjat.)

Elhunyt Nógrádi Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ Könyvtárá-

ban került elhelyezésre az egyesületünk
tulajdonában lévő mintegy 1500 sport-
könyvet, folyóiratokat és videó-tárat tar-
talmazó gyűjtemény, mely ezután igazán
impozáns, méltó környezetben várja a
sportot kedvelő olvasókat. Barki Kata-
lin könyvtárigazgató és munkatársai
nagy hozzáértéssel rendszerezték a Ká-
rándy József örökségéből és az egye-
sület tagjainak felajánlásaiból összegyűlt
műveket. Tagtársaink közül is ki kell
emelni a 2006-ban elhunyt birkózóed-
ző, Füzessy József és baráti körünk
korelnökének Dombóvári Sándor-
nak értékes könyvadományait. Szólni
kell még a dr. Szabó Lajos vezette Test-
nevelési és Sportmúzeumtól kapott
nagyvonalú és jelentős mennyiségű
ajándék könyvekről és folyóiratokról is,
melyek most kerültek a céljuknak meg-
felelő helyre. Ezúton is köszönetünket
fejezzük ki minden magán személynek
és intézménynek, akik támogatásukkal
hozzájárultak e kuriózumnak számító
könyvtár létrejöttéhez.

Az elhunyt egyesületi titkárunkról,
Kárándy Józsefről elnevezett sport-
könyvtár megnyitására Szekeres Pál
olimpiai bronzérmes és háromszoros
paralimpiai bajnok vívót kértük fel, aki
szíves örömest tett eleget a kérésnek. A
megnyitóünnepségen a házigazda intéz-
mény nevében prof. dr. Gadányi Ká-
roly elnök-rektorhelyettes és Barki Ka-
talin igazgatónő, míg a „halmaysok” ne-
vében Horváth Vilmos elnök köszön-
tötte a szépszámú érdeklődőt. Balogh
József verseivel tette még emlékezete-

sebbé az estet. A ceremónián jelen volt
Kárándy József özvegye is, aki február
óta körünknek is tagja. Az ünnepélyes
együttműködési szerződés aláírását kö-

vetően Szekeres Pál megnyitotta a sport-
könyvtárat a nagyközönség számára.

A rendezvény előtt tőrválogatottunk
szövetségi kapitánya látogatást tett a
Szombathelyi Vívóakadémia Sport-

egyesületnél, mely után az ifjú vívópa-
lánták – Gasztonyi János mester veze-
tésével – együtt átvonultak a könyvtár-
nyitó és élménybeszámoló helyszínére.
A beszélgetésen, mely nagyon jó hangu-
latban zajlott Szekeres Pál felelevení-
tette pályafutásának, életének legfonto-
sabb állomásait, sikereit és nehézségeit
is. Beszélt az autóbalesete utáni meg-
próbáltatásairól, az újrakezdés gyötrel-
meiről és sikeres visszatéréséről a pástra
illetve a mindennapi életbe. Csodálatos
lelkiereje segítette talpra állni. Ma el-
mondhatja magáról, hogy ő a világon
az egyedüli sportoló, aki olimpián
és paralimpián is érmet nyert. 

Szekeres Pál vidám történeteivel és
humoros megnyilvánulásaival is kivívta
a hallgatóság szimpátiáját. Eleven, moz-
gékony gyerek volt, ezért édesapja kez-

Szekeres Pál megnyitotta
a Kárándy József Sportkönyvtárat

deményezésére sportolni kezdett. Kevés
sikerélmény jellemezte az első hónapo-
kat, de hamarosan kezdtek jönni az ered-
mények. Serdülő bajnok lett és innentől
már meredeken ívelt felfelé pályafutása.
1984-ben tőle is elvettek egy olimpiát
politikusaink és sportvezetőink. A szöu-
li bronzérem a sors kegyetlensége miatt
később már nem lehetett fényesebb, de
szerencsére Pali nem hagyta el magát és
a paralimpiai versenyeken vigasztaló-
dott. Mint mondta, az igazi olimpián,
ami mindig jól sikerül, hisz előtte az
épek (elő)olimpiáján már kiszűrik a
szervezési hibákat.

A múlt eseményeinek felidézése mel-
lett Szekeres Pál tanácsaival a jelenlévő
fiatal vívóknak próbált segítséget nyúj-
tani, egyfajta erkölcsi útravalót adni,

hogy nem csak a sportban, de az életben
is megállják helyüket. Többször hangsú-
lyozta a drogok embert romboló hatását.
Szinte kérte a fiatal sportolókat, hogy se-
gítsék a helyes útra visszahozni megté-
vedt társaikat. Nagy Tímea, Egerszegi
Krisztina és Rejtő Ildikó személyé-
ben igazi példaképeket is ajánlott a fia-
talok figyelmébe.

Az est végén, az alkalmi emléklapok
dedikálása után a résztvevők egy elgon-
dolkodtató, emlékezetes találkozás élmé-
nyével indulhattak haza.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyomá-
nyőrző Egyesület és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Könyvtára (Szombathely, Károlyi G. tér 4.)
2009. május 7-én kötött együttműködési
megállapodása alapján az egyesület Ká-
rándy József Sportkönyvtára a NymE SEK
Könyvtárában került elhelyezésre.

A könyvtári állomány:
• tartalma: sport témájú könyvek, folyó-

iratok, vizuális dokumentumok
• elhelyezése:

– könyvek az első emeleten, tematikus
rendben,

– folyóiratok a második emeleten, a fo-
lyóirattárban,

– vizuális dokumentumok a második
emeleten a Médiatárban.

Könyvtárhasználat:
• A HZOHE tagjai számára – a tagsági iga-

zolványuknak a könyvtár regisztrációs
pultjánál történő felmutatásával – a
sportkönyvtár használata ingyenes.
Szolgáltatások:
– Helyben használat: valamennyi doku-

mentumtípus esetében.
– Kölcsönzés:

> könyvek 3 hét időtartamra,
> vizuális dokumentumok 1 hét

időtartamra.
• A Nyme SEK Könyvtárának beiratko-

zott olvasói a sportkönyvtár állományát
helyben használattal vehetik igénybe.
A HZOHE tagjai a SEK Könyvtárának ál-

lományát helyben használattal vehetik
igénybe.

Egyéb szolgáltatások igénybe vételére
regisztráció szükséges, melynek éves díja
2000 Ft.

A megállapodás aláírói:
Keszeiné Barki Katalin, NymE Sava-

ria Egyetemi Központ Könyvtára, igazgató
Horváth Vilmos, Halmay Zoltán Olim-

piai Hagyományőrző Egyesület, elnök

A Kárándy József Sportkönyvtár
könyvtárhasználati szabályzata


