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Negyven éve, 1977. augusz-
tus 3-án hunyt el az első vasi 
olimpikon, dr. Csejthey La-
jos, aki az 1924. évi párizsi 
olimpián gerelyvetésben a 
9. helyezést érte el. Tíz évvel 
ezelőtt szülőfalujában, a mai 
Sorkifaludon emlékművet 
állíttattunk a helyi önkor-
mányzattal karöltve. Most 
újra méltó módon szeretnénk 
megemlékezni dr. Csejthey 
Lajosról. Vasvár Város Ön-
kormányzatával közösen 
emléktábla állítással tisz-
telgünk életműve előtt. Az 
egykori remek atléta 1925 
után másfél évtizeden keresz-
tül a Vasvári járás tisztiorvo-
saként vívta ki az emberek 
elismerését. 2017. október 

Augusztus 12-én lett volna 75 éves Szarka 
Zoltán, a Haladás olimpiai bajnok kapusa, 
egyesületünk alapító tagja. A tavaly elhunyt 
legendás sportemberre a Magyar Olimpi-
ai Akadémia Hagyományőrző Bizottsága 
és Olimpiai Egyesületünk koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tartott a heré-
nyi temetőben. Győr Béla, a MOA hagyo-
mányőrző bizottságának vezetője részlete-
sen ismertette nagyszerű pályafutását, majd 

27-én, 15 órakor kerül sor 
az emléktábla leleplezésére 
Vasváron, az Egészségház 
előtt. Avató beszédet mond 
Schmittné Makray Katalin, 
Vasvár Város Díszpolgára és 
szülötte, olimpiai ezüstérmes 
tornász. Az ünnepségen je-
len lesz dr. Csejthey Lajos 
 lánya, Klára is.

Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke emlé-
kezett Szarka Zoltánra, akit igazi példakép-
nek nevezett.
A család nevében ifj. Szarka Zoltán elérzé-
kenyülve köszönte meg a kedves szavakat. 
Ezt követően Lehmann László MOA főtitkár, 
dr. Jakabházyné Mező Mária és Győr Béla
a MOA, míg Horváth Vilmos, Békefi  Miklós 
és Benyák András egyesületünk nevében ko-
szorút helyeztek el Szarka Zoltán sírjára.



Palotai Károly személyében nem mindenna-
pi vendége volt egyesületünknek. Labdarúgó 
pályafutása legnagyobb sikerét az 1964-es 
tokiói olimpián megszerzett aranyérem je-
lentette. Edzői ambíciói nem voltak, inkább a 
játékvezetés iránt érdeklődött. Hamar bekerült 

a nemzetközi vérkeringésbe, FIFA-bíróként 
is sikert sikerre halmozott.
Szülővárosában, Békéscsabán kezdett el 
futballozni, aztán válogatott kapus bátyja, 
 Palotai János segítségével Győrbe igazolt. 
A Győri Vasas ETO csapatát 1967-ig erősí-
tette. Igaz 1956 után volt egy kétéves kitérője 
Freiburgba, de a szíve visszahúzta a vizek 
városába. A győri együttes 1963-ban bajnok-
ságot nyert, a BEK-ben a legjobb négyig me-
neteltek, ahol a fénykorát élő Benfi ca állította 
meg őket. Kiváló győri játékának jutalmaként 
Lakat Károly az olimpiai válogatott edzője 
behívta a tokiói ötkarikás játékokra készülő 
válogatottba. A döntőig csapatkapitányként 
kiválóan dirigálta a válogattat, de óriási bal-
szerencséjére a Csehszlovákia elleni fi nálét 
megelőző utolsó edzésen húzódást szenvedett, 
így lemaradt a döntőről. A szabályok szerint 
nem kapott érmet, így ő aranyérem nélküli 
olimpiai bajnok lett. Szerencséjére három év-
vel később Győr városa összefogott miatta és 
kárpótlásként aranyérmet csináltattak számára.

Játékvezetőként Szombathelyen mutatkozott 
be az NB I-ben és itt is akasztotta szögre a sí-
pot. Három világbajnokságon (1974, 1978, 
1982) vett részt, ő bíráskodott az 1976-os és 
az 1981-es BEK-döntőben is. Egyik legne-
hezebb mérkőzését, az 1978-as vb rosariói 

argentin-brazilját is felidézte, ahol sikerült 
kordában tartania az egyébként vehemens 
dél-amerikai labdarúgókat. Az UEFA 2016-
ban budapesti kongresszusán életműdíjjal 
ismerte el pályafutását. Személyét ma is óriási 
tisztelet övezi a nemzetközi és a hazai futball 
világában.
A pályafutásához nyugodt családi hátteret biz-
tosító felesége két évvel ezelőtt elhunyt, azóta 
az ő élete is gyökeresen megváltozott. Ma már 
csak Budapesten és Münchenben élő fi ai je-
lentik számára a családod.
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Labdarúgóként és játékvezetőként is csúcsra ért



Az unikumnak számító Halmay úszókupa 
újra a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum-
ban került lebonyolításra, amely ezúttal is re-
mek helyszínnek bizonyult. Halmay Zoltán 
szülőfalujából, Magasfaluból Dušan Dvoran 
polgármester vezetésével ismét népes dele-
gáció érkezett, akik között tizenketten meg is 
mérették magukat.

A nők versenyében imponáló fölénnyel a Köln-
ben élő, szabadságát Bükfürdőn töltő Birgit 
Reichelt diadalmaskodott. A döntőbe három 
külföldi versenyző is bejutott, ilyenre sem volt 
még példa korábban. A férfi aknál 2011 után 
újra indult a kupa történetének legeredmé-
nyesebb úszója, Dobre Norbert. Ugyancsak 
benevezett a fővédnök Cservenyák Tibor is. 
De a rekordot a szombathelyi Marton János 
indulása jelentette, aki 72 év és 7 hónapjával 
a legidősebb résztvevője lett a Halmay Ku-
páknak. A döntő izgalmas csatát hozott, ahol 
Dobre régi fényében tündökölt, tizenegyedik 
alkalommal is elhódította a kupát.
A verseny fővédnöki teendőit a már említett 
Cservenyák Tibor, olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok vízilabdázó látta el, aki a hatodik 
helyen végzett. Az egykori kiváló kapus Zü-
richben él, de a nyarat Balatonkenesén tölti, 
ahonnan átruccant megnyitni a versenyt, át-
adni a díjakat és népszerűsíteni a sportot, az 
egészséges életmódot. A versenyen szinte 
mindenkivel szóba elegyedett, értékelt, dedi-
kált, mindenkihez volt egy jó szava.

A díjakat Schaffer Adrienn, a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum értékesítési és 
kommunikációs igazgatója, a „korrekorder” 
Marton János, valamint Magasfalu polgár-
mestere, Dušan Dvoran és természetesen 
Cservenyák Tibor adták át. Egyesületünk 

tagjai közül Bor-
sos István az elő-
kelő ötödik helyen 
végzett. Rajta kí-
vül Jenei Ferenc, 
Mittli Ödön és 
Marton János in-
dult a versenyen, de 
Cservenyák Tibor 
is tagja hagyomány-
őrző egyesületünk-
nek.

A XVII. Halmay Kupa végeredménye
Felnőttek (50 yard):
Férfi ak: Idő
1. Dobre Norbert (Szombathely) 23,15
2. Ifj. Rozs István (Dunaújváros) 24,62
3. Bodnár Bálint (Szeged) 27,09

Nők: Idő
1. Birgit Reichelt (Köln, Németo.) 31,25
2. Szabó Laura (Sé) 36,69
3. Imre Emília (Szombathely) 45,26

14 év alattiak (50 yard):
Fiúk: Idő
1. Nagy Kristóf (Polgárdi) 37,93
2. Stefanich Gábor (Bük) 38,35
3. Bodnár Botond (Szeged) 39,23

Lányok: Idő
1. Szabó Noémi (Sé) 29,58
2. Horváth Lilla (Szombathely) 29,80
3. Kis Dorina (Győr) 34,78
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Dobre Norbert bravúros visszatérése



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

Életének 80. évében, 2017. július 
25-én váratlanul elhunyt Simon 
Csaba tagtársunk, a magyar ké-
zilabdasport kiemelkedő alakja. 
2004 óta volt tagja olimpiai baráti 
körünknek. Számos szombathe-
lyi és budapesti rendezvényen ta-
lálkozhattunk vele, mikor tehette 
nagy örömmel jött közénk. A 
kétezres évek elején találkoztunk 
vele először, amikor a Gyöngyö-
sön megrendezett olimpiai aka-
démiai gyűlés után a farkasmályi pincesorba 
indult a csapat. A buszról leszállva Csabával 
együtt sétáltunk és beszélgettünk. Örömmel 
mesélte, hogy ő is Vas megyei származású, 
Rábahidvégen született. Innentől nagyon jó 
(sport)barátság alakult ki köztünk. Belépett 
egyesületünk tagjai közé, ahol olyan régi ba-
rátai voltak, mint Németh Pál és Polgár Béla.

Soha nem felejtjük el, amikor 75. 
születésnapja alkalmából átvette 
a „halmays” diplomáját, könnyes 
szemmel mondott köszönetet és 
szomorúan megjegyezte: „Sajnos 
már csak ti vagytok nekem itt 
Szombathelyen!”
Simon Csaba búcsúztatásán a 
máriabesnyői Nagyboldogasz-
szony templomban és temetésén 
a szombathelyi Jáki úti temető-
ben is ott voltak egyesületünk 

képviselői. A temetésen olimpiai baráti kö-
rünk nevében Horváth Vilmos elnök búcsú-
zott Csabától.
Mindig vidám tekintete, sajátos humora, 
őszinte barátsága hiányozni fog egyesületünk 
életéből. Szegényebbek lettünk egy igaz ba-
ráttal, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Isten veled, nyugodj békében Csaba!

Szomorú hírt kaptunk Nagyka-
nizsáról is. 57 éves korában 
váratlanul meghalt Kis János, a 
dr. Mező Ferenc Baráti Kör és 
az Európai Sport Hagyományőr-
ző Egyesület elnöke. Kis János 
a sport, az olimpiai mozgalom 
megszállottja volt. Számtalan 
vetélkedőn találkoztunk, ahol 
nem ismert vereséget, a végsőkig 
küzdött a sikerért. Nagykanizsán 
élt, ahonnan sportkonferenciá-
kat és vetélkedőket szervezett a Felvidéken, 
Délvidéken és Erdélyben. „Fontosak tartom, 
hogy a határon innen és túl élő magyar spor-
tolók, rajongók rendszeresen találkozzanak, 
megosszák egymással élményeiket, valamint 

az egykori olimpikonok, világ- 
és Európa-bajnokok beszélje-
nek a sportáguk szépségeiről, s 
ugyanúgy akár a mélypontokról 
is” – nyilatkozta egy alkalommal. 
Negyven sport témájú könyvet 
írt. Sportvetélkedők győztese-
ként nagy tudásának köszönhető-
en kijutott az 2004-es athéni és a 
2008-as pekingi olimpiákra.
Jó szívvel emlékezünk a közös 
élményeinkre, a felejthetetlen 

utazásokra, a nagy találkozásokra. A hazai 
olimpiai mozgalom igazi fanatikusa távozott 
el közülünk. Temetésén jelen voltak egyesüle-
tünk képviselői is. Nyugodj békében János, 
szeretettel emlékezünk Rád!

Elhunyt Simon Csaba gödöllői tagtársunk

Meghalt Kis János olimpiabarátunk


