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Februári közgyűlésünkön örömmel állapí-
tottuk meg, hogy 2012-ben egyesületünk tagjai 
közül – szemben az előző három évvel – senki 
sem hunyt el. Sajnos ez az állapot nem tartott 
sokáig. Az utóbbi hónapokban három régi tag-
társunkról, barátunkról is nagyon szomorú híre-
ket kaptunk, ők is csatlakoztak az „égi” Halmay 
Egyesület egyre bővülő tagjainak sorába. Nem 
akárkik várták már őket odafent. Kárándy Jó-
zsef, egyesületünk első „pénzügyminisztere”; 
Füzessy József, a kiváló birkózóedző, Hegedűs 
Csaba nevelőedzője; Németh Pál, a szombat-
helyi dobóiskola megteremtője, a „dobópápa”; 
Dombóvári Sándor, az utolsó allround sport-
ember; Polgár Béla, a Vas megyei sport- és 
olimpiatörténet szakértője; Szarka Károly, 
a Halmay bálok bonvivánja, aki Zoltán öccse 
karrierjét az olimpiai bajnokságig egyengette és 
Balogh József, a rímek mestere, aki talán már 
indulót is írt ennek a baráti társaságnak.

Bánatos szívvel kellett tudomásul vennünk, 
hogy dr. Vargyas Csabával, Bognár Istvánnal 
és Kelemen Tiborral most kiegészült ez csapat. 
A következő oldalakon rájuk emlékezünk.
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Életének 71. évé-
ben váratlanul el-
hunyt dr. Vargyas 
Csaba, a Vas Megyei 
Atlétikai Szövetség 
elnöke, elnökségi 
tagunk. Csaba bará-
tunk hamvait – szűk 
körben – a Szalézi-
templomban helyez-

ték végső nyugalomra.
A szikrázó áprilisi reggelen villámcsapás-

ként érkezett a megrendítő hír. Tudtuk, hogy 
a szívével évek óta gondok vannak, hogy túl 
van már egy súlyos stroke-on. Időnként – hol 

letörten, hol önironikusan – panaszkodott 
ugyan, de dolgozott töretlenül. Álmodott, 
tervezett, kilincselt, intézkedett, harcolt és 
soha nem Önmagáért. Mindig második csa-
ládjáért, a vasi atlétákért, akikről mindent 
tudott, a legkisebbektől az olimpiai bajno-
kig. Álmaiból így lett rekortánpálya a Su-
gár úton, így fejlődött a dobók otthona. Ha 
megvalósult egy terv, akkor sem dőlt hátra, 
már új kihívásokat keresett.

Csabához bárki bármikor fordulhatott, 
még keresni sem kellett, mert rendszeresen 
ott volt a pályákon. Az egykori remek sprin-
ter, a magánéletben sikeres agrármérnök 
mindenhol a tökéletesre törekedett. Rangos 

szakmai és sport kitüntetések egész sora 
igazolta kiemelkedő munkáját. Ám neki az 
igazi elismerés az volt, ha látta, hogy mun-
kája eredményeként az atléták tisztességes 
körülmények között végezhetik dolgukat. 
Szívvel, ésszel, tisztességgel élt és alkotott. 
A több, mint két évtizednyi elnöksége sok 
mindenre megtanított bennünket. Legin-
kább arra, hogy, ha vannak álmaink, ha van 

bátorságunk, ha vállaljuk a kemény munkát, 
akkor ledőlnek a falak és megvalósíthatjuk 
céljainkat. Ragaszkodott az igazsághoz, 
megvetette a képmutatást. Mindemellett ez 
a nagyszerű sportember nem maradt meg 
szakbarbárnak. Imádta a verseket, szeretett 
olvasni, baráti társaságban jó humorával is 
kitűnt.

Drága Csaba! Csendes a futókör és do-
bóketrec, dolgoznak a gyerekek, de szédel-
günk elvesztésedtől. Már most hiányzol a 
pálya széléről, nem halljuk vicces megjegy-
zéseidet. Azt mondják nincs pótolhatatlan 
ember, de csak azok, akik nem ismertek Té-
ged! Neked, amibe csak belevágtál mindig, 
minden SZÍVÜGY volt. Lám, most éppen a 
szíved vitt el az égi rekortánra. Ott találko-
zol a régi Haladás-atlétákkal, Németh Pali 
bácsival, s tudom, hogy onnan is fi gyelsz 
ránk.

Ígérem, emlékedet soha nem felejtve 
– sportpályán és azon kívül is – megőriz-
zük és mindent köszönünk...

Horváth Vilmos

In memoriam: dr. Vargyas Csaba
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In memoriam: Bognár István
Életének 76. évé-

ben méltósággal 
viselt, súlyos beteg-
ségben június 8-án el-
hunyt Bognár István, 
alapító tagtársunk. Is-
mét elveszítettünk egy 
igaz barátot, aki hosz-
szú éveken keresztül 
biztos pontot jelentett 

rendezvényeinken, aki csak az utóbbi egy év-
ben, amikor már a betegséggel is meg kellett 
küzdenie, maradt távol tőlünk. Őt is a Szalézi-
templomban – dr. Vargyas Csaba közelében – 
helyezték végső nyugalomra.

Bognár Istvánnal az ismeretségünk az „Irány 
Atlanta” elnevezésű vetélkedőig nyúlig vissza. 
Pista bácsi először versenyzőként, majd lelkes 
szurkolóként kapcsolódott be a küzdelmekbe. 
A sport megrögzött rajongója volt. Nem csak 
hőn szeretett sportága a kézilabda érdekelte, 
hanem a többi sportág is. Persze a nagy sze-
relem, a bélyeggyűjtés mellett. Számtalan 
klubnapon, közgyűlésen, kiállításon voltunk 
együtt. Komolyan lehetett rá számítani. Több 
rendezvényt szerveztünk közösen, mindig 
megfontoltan intézkedett és precízen beszá-
molt a rábízott feladatokról. A 70-es évek női 
kézilabda aranycsapata, a Sabaria Cipőgyár az 
ő ötlete nyomán vendégeskedett klubnapun-
kon. Szívügyének tekintette az est sikerét, és 
láss csodát: felejthetetlen lett.

Drága Pista Bácsi! Régi emlékek sora jut 
eszembe. Amikor Balogh Jóskával és Pali bá-
csival megvitattuk a mai ifjúság neveltetését, 
összehasonlítva a régmúlt letűntnek hitt mód-
szereivel, vagy amikor elmesélted, hogy kézi-
labdakapus létedre beálltál a hétméteres kapu-
ba és kivédted Pék András tizenegyesét, ami 
akkoriban egyenlő volt a lehetetlennel. Még 
mindig hallom szavaidat: „Laci, most nem 
tudok menni a rendezvényre, az unokámra 
vigyázok.” Mert a család szent dolog volt szá-
modra. Később mondtuk: „Pista bácsi, hozd 
magaddal az unokát is!” Majd ha egy kicsit 
nagyobb lesz – jött a válaszod. Sajnos a vá-
ratlan betegség közbeszólt, de biztos vagyok 
benne, hogy unokádat a sport szeretetével így 
is sikerült megfertőznöd!

Tudom, hogy a „Halmay családban”, ahol 
jó barátok, régi sporttársak vettek körül, te is 
jól érezted magad, szívesen jöttél körünkbe. A 
jókedv hozzátartozott egyéniségedhez, veled 
nem volt nehéz megtalálni a közös hangot. 
Sikerült kivívnod mindannyiunk tiszteletét. 
Személyedben egy rendkívül rokonszenves, 
segítőkész, őszinte barátunkat veszítettük el. 
Emlékedet szívünkben tovább őrizzük.

Nyugodj békében, Isten veled, Pista bácsi!
Gál László



In memoriam: Kelemen Tibor

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Megjelenik havonta egyszer, 150 példányban.
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Július 10-én, 75. 
életévében türelem-
mel és alázattal viselt 
hosszú betegség után 
elhunyt Kelemen Ti-
bor, a Vas Megyei 
Atlétikai Szövetség 
főtitkára, aki 2008 
óta tagja volt olim-
piai hagyományőrző 

egyesületünknek is. Belépése baráti kö-
rünkbe nem volt átlagos, hiszen Szondy 
István olimpiai bajnok öttusázónk tűzte ki 
zakójára a Halmay-jelvényt, ami felvételét 
is jelentette egyben. Július 17-én a Jáki úti 
temetőben helyezték végső nyugalomra.

Elkoptatott a kifejezés, de az ő esetében 
igaz: pótolhatatlan szakembert, kitűnő mun-
katársat, csodálatos embert vesztettünk. Ha 
lehetne a megbízhatóságnak, a pontosság-
nak, a becsületességnek szobrot állítani, 
nos akkor azt nyugodtan mintázhatnánk 
Tiborról. Számára természetesek voltak az 
olyan fogalmak, mint segítőkészség, tiszte-
let, bajtársiasság. Szinte haláláig élete volt 
az atlétika. Mindig mindenről tudott, min-
denkit ismert, aki számított, soha nem is-

mert lehetetlent. Az az igazi, jó értelemben 
vett régi vágású úriember volt, aki mindig 
a megoldást kereste, aki nem félt a felada-
toktól. Mindig lehetett rá számítani. Alig 
pár hónapja a MASZ egyik legnagyobb ki-
tüntetését kapta meg, s amikor lakásában – 
már komoly betegen – átvette, a pillanatnyi 
öröm után már az új kihívások, feladatok 
iránt érdeklődött.

Nagy műveltségű, olvasott ember volt, 
nagyon sok minden érdekelte. Ám ezzel a 
tudással soha nem kérkedett. Soha nem to-
lakodott az előtérbe, kerülte a rivaldafényt. 
Egy-egy jól sikerült verseny, munka után, a 
külső szemlélő csak egy mosolyt vehetett 
észre, jellegzetes bajusza alatt. Tibi bácsit 
szerették, tisztelték a sportolók, mert tudták, 
hogy a sokszor szürkének tűnő „kulimun-
ka” nélkül a nagy gépezet elakadna. Istenfé-
lő emberként olyan alázattal végezte dolgát, 
amit nem lehet tanítani. Mai érték- és féke-
veszett világunkban rendkívül fontos, hogy 
Tibor emlékezetét, természetéből fakadó 
kedves személyiségét örökre megőrizzük.

Kedves Tibor! Nyugodj békében, Isten 
veled!

Horváth Vilmos


