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Egyesületünk a DOBÓ SE-vel karöltve július 2-án im-
már 3. alkalommal rendezi meg alapító tagunk, Németh
Pál mesteredző tiszteletére a Németh Pál Emléknapot.
Felejthetetlen tagtársunkra emlékezve, aki 2009. január 9-
én hunyt el, ezúton kérünk mindenkit, hogy látogasson ki a
rendezvényre, ezzel is tisztelegve Pali bácsi emléke előtt.

A program a következő:
14.00: Főhajtás és Németh Pál portréjának lelep-

lezése az Aréna Savariában. Beszédet mond: Kovács
Ferenc, Vas megye közgyűlésének elnöke és Lazáry
Viktor, Szombathely alpolgármestere.

14.30: A vasárnapi festő ajándékai. Kiállítás Né-
meth Pál elajándékozott festményeiből.

15.00: Kötélhúzás és lacrosse. Megszűnt olimpiai
sportágak bemutatója a Szombathelyi Inter-crosse
Egyesület előadásában.

15.45: Vegyes páros kalapácsvető emlékverseny.
17.15: Stuart Máriától Pöttyös Farokig. Horváth

Vilmos olimpiatörténeti előadása.
17.45: Kötetlen beszélgetés, emlékezés, estebéd.

Pali bácsira emlékezünk

55 évvel ezelőtt hunyt el
Halmay Zoltán

A Farkasréti temetőben levő sírjára a Halmay Zol-
tán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület, a Csanádi
Árpád Olimpiai Baráti Kör és az MTK képviselői he-
lyezték el koszorúikat. Egyesületünk névadója 55 évvel
ezelőtt hunyt el Budapesten. A megemlékezésen dr.
Hencsei Pál, dr. Bihátsi László, Fericsán Kálmán és
Surányi Péter tagtársaink vettek részt. Az MTK sport-
egyesület részéről Bódayné Blaha Judit tisztelgett az
MTK első olimpiai bajnoka sírjánál.
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Megemlékezés és koszorúzás Magasfalun
Június 4-én olimpiai hagyományőrző egye-

sületünk közel 60 fős küldöttséggel vett részt
Magasfalun, a ma Szlovákiához tartozó Vyso-
ká pri Morave községben rendezett megemlé-
kezésen, melyet névadónk születésének 130.
évfordulója alkalmából rendeztünk a helyi ön-
kormányzattal karöltve. A 125. évfordulón kö-
zösen állított emlékműnél a két ország Himnu-
szának eléneklé-
sével kezdődött az
ünnepség, majd
Dušan Dvoran
polgármester üd-
vözölte az egybe-
gyűlteket, a ma-
gyar vendégeket.
Ezt követően Gál
László alelnök,
dr. Hencsei Pál
és Békefi Miklós
elnökségi tagok
olimpiai baráti
körünk nevében
helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd
a Csallóközi Olimpikonok Klubja – Németh
Jolán vezetésével – szintén megkoszorúzta az
emlékművet.

Dušan Dvoran polgármester beszédében
Halmay Zoltán összekötő, híd szerepére hívta
fel a figyelmet: „Nagyon örülök neki, hogy fa-
lunk szülöttének szellemi hagyatéka 130 év
után is él Szlovákia és Magyarország nemze-
teinek lelkében és hozzájárul a népeink közöt-
ti tartós barátság megőrzéséhez. Halmay Zol-
tán egy híd, mely több mint száz éve összeköt
bennünket.”

Ezt követően Horváth Vilmos egyesüle-
tünk elnöke szólt az ünneplőkhöz. Beszédé-
ben az olimpiai eszme sporton túlmutató ere-
jére, az ötkarikás gondolat nemzeteken átíve-
lő egyetemességére hívta fel a figyelmet.
„Harmadszor érezhetem társaimmal, baráta-

immal együtt azt, hogy Halmay Zoltán szülő-
földjén komoly megbecsülésnek örvend. Az a
szeretet, az a barátság, amely minden alka-
lommal fogad bennünket, igazán megható.
Magyarok és szlovákok egyaránt szeretjük a
sportot, szeretjük a tisztességet, szeretjük az
embereket és szeretünk barátságokat kötni.
Halmay Zoltán is ilyen ember volt.”

Végül Branislav Ondruš, a szlovák
parlament képviselője kapott szót: „Na-
gyon hálás vagyok a falu elöljáróságának,

hogy Halmay Zoltán emlékét megőrzi, és to-
vább viszi. És azt, hogy ezt együtt csinálják
Önök, arra igazán büszke vagyok. Nagyon
örülnék annak, ahogy polgármester úr is fo-
galmazta, Halmay Zoltán egy híd lenne a két
nemzet között.”

Az ünnepség az Olimpiai Himnusz meg-
hallgatásával fejeződött be. Az ünnepi ebéd
előtt Horváth Vilmos egy diplomát nyújtott
át Dušan Dvoran polgármesternek Halmay
Zoltán emlékének megőrzése és ápolása terü-
letén végzett tevékenységéért. Dvoran úr meg-
ígérte, hogy augusztus 6-án, Bükfürdőn részt
vesz egyesületünk hagyományos 50 yardos
úszó emlékversenyén. A magasfalui megem-
lékezés után a „halmays csapat” a nap hátra-
lévő részét Dévényben és Pozsonyban töltöt-
te, ahonnan kora este kellemes emlékekkel
tért haza Magyarországra.
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Harminc évvel halála után szülővárosában,
Kőszegen mély részvét mellett újra eltemették
Lóránt Gyulának, az Aranycsapat legendás
középhátvédjének hamvait. Tisztelői már reg-
gel nyolc órától leróhatták kegyeletüket a te-
metőben felravatalozott urnánál, miközben a
Jézus Szíve templomban gyászmisét tartottak
lelki üdvéért. A gyászszertartás kezdetén Ba-
logh József költő saját versével köszönt el Ló-
ránt Gyulától, majd Huber László, Kőszeg vá-

ros polgármestere búcsúztatta városa díszpol-
gárát. Kiemelte, hogy tehetséggel, szorgalom-
mal, kitartással nagy eredményeket lehet elér-
ni, jó példa erre Lóránt Gyula egész élete. Ezt
követően Orbán Viktor miniszterelnök levelét
olvasta fel Balogh Gábor miniszterelnöki
sporttanácsadó, olimpiai ezüstérmes öttusázó.
Dunai Antal, olimpiai bajnok labdarúgó, az
MLSZ nevében szólt Lórántról, akit a Nemzet
Sportolójának nevezett, mert ha ma élne, ő is
biztosan két csapattársa mellett kiérdemelte
volna ezt az elismerést.

Molnár Zoltán, a MOB főtitkára a magyar
sport aranykoráról beszélt, a Helsinkiben meg-
szerzett 16 aranyérmünk a mai napig tiszteletet
parancsol, amihez Lóránt Gyula is hozzátette
tudását. Az egykori Aranycsapat képviseleté-
ben Várhidi Pál idézte fel sportbarátja emlékét,
akinek megmozdulásait később igyekezett má-
solni, és akitől rengeteget tanult.

Lóránt Gyula hazai földben nyugszik

Győr Béla alezredes, a MOA tanácsának
tagja dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
döntését olvasta fel. Az akadémia kérésére a
HM rehabilitációs bizottsága kivizsgáltatta az
egykori katonatiszt-olimpikon elleni eljárást,
melynek során megfosztották századosi rend-
fokozatától. Újratemetése alkalmából a mi-
niszter a döntést hatályon kívül helyezte, Ló-
ránt Gyulát posztumusz őrnaggyá léptette elő.

A búcsúbeszédek után az újratemetési
szertartást Harangozó Vilmos plébános celeb-
rálta a katolikus egyház előírásai szerint, majd
a városi temető díszsírhelyére kísérték Lóránt
Gyula hamvait, ahol életpályájához méltó sír-
emlék alatt helyezték örök nyugalomra.

A gyászszertartást követően az emlékezők
a Tábornok-házba vonultak, ahol kiállítás
nyílt Lóránt Gyula és az Aranycsapat relikviá-
iból, mely október végéig látogatható. A kiál-
lítás egyesületünk tagjának, Mecséri Annamá-
riának munkáját dicséri.

A Lóránt Gyula Sporttelepen első ízben
rendezték meg a nevét viselő labdarúgó után-
pótlás kupát, majd délután megmérkőztek
egymással öregfiúk mérkőzéseken a magyar
válogatott, a Bp. Honvéd, a Haladás VSE és a
Kőszegi SE örökifjú játékosai. Este a Lóránt-
emléksziklánál koszorúzás és Jenkei Ede
sporttörténész rövid megemlékezése zárta be
az emléknapot.



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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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A vízipóló rajongói újabb emlékezetes él-
ménnyel gazdagodhattak, a háromszoros olim-
piai bajnok Kárpáti György látogatott el kö-
rünkbe. A Weöres Sándor Színház Krúdy étter-
me zsúfolásig megtelt. Surányi Péter buda-
pesti tagtársunk szinte az összes érdekességet
kigyűjtötte Kárpáti György múltjából, aki így

rengeteg sztorit volt „kénytelen” elmesélni a
publikumnak. A poénok ezúttal is ültek, kár,
hogy a sokat emlegetett Gyarmati Dezső nem
tudta elkísérni barátját, kettejük szópárbaja to-
vábbi csemegét ígért volna.

Megtudhattuk például, hogy a fiatal „Gyu-
rika” azért választotta a foci helyett a vízilab-
dát, hogy egykori barátjának, Puskás Ferenc-
nek ne legyen konkurenciája, így mindketten
sportáguk legjobbjai lehettek. Testközelből él-
hettük át az 1956-os Melbourne-i olimpia
magyar-szovjet „vérfürdőjét”, valamint a To-
kióban olimpiai győzelmet jelentő szintén
magyar-szovjet 5:2-es találkozó véghajráját.
Kárpáti György emberségből is jelesre vizsgá-

zott, amikor tanácsára a Fradi nyújtott segítő
kezet Gyarmati Dezsőnek, akit ’56-os tevé-
kenysége miatt nem akart egyik magyar csapat
sem szerződtetni. Így két dudásnak kellett
megférnie egy csárdában, az elért sikereik bi-
zonyítják, hogy jól kijöttek egymással. Sőt, a
legendás duó edzőként is sikert sikerre halmo-

zott. Gyarmati Dezső
volt a szövetségi kapi-
tány, Kárpáti György
az edzője a ’70-es évek
vízilabda aranycsapatá-
nak. Ennek az együttes-
nek volt tagja a terem-
ben helyet foglaló,
Szombathelyen edzős-
ködő olimpiai bronzér-
mes Kiss István is. Ba-
rátsággal üdvözölték
egymást és megvitat-
ták, hogy Moszkvában
miért maradt le az
aranyéremről a váloga-
tott.

Surányi Pétert követően még Gál László
és a közönség intézett kérdéseket a „vízilabda
Puskásához”, aki szellemes és szakértő vála-
szokat adott. Az est végén Balogh József
verssel köszöntötte vendégünket, majd az al-
kalmi, díszes emléklapokat írathatták alá a je-
lenlévők. Kívánjuk Kárpáti Györgynek, hogy
még sokáig anekdotázzon a magyar sport
aranykoráról!

A vízilabda Puskása

További hírek, képek:

www.halmay.hu


