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Bár már április 3-án 
betöltötte 70. élet-
évét, de a koronavírus 
járvány miatt csak 
júniusban tudtuk kö-
szönteni Halmosiné 
Séfer Rozáliát, egye-
sületünk tagját, a Ha-
ladás tizennégyszeres 
válogatott atlétáját. 
Megtelt a szombat-
helyi GÓL Vendéglő 
kerthelyisége, ahol Horváth Vilmos, olimpi-
ai körünk „atléta szakértője” és Gál László, 
egyesületünk elnöke beszélgetett az ünnepelt-
tel. Megelevenedett a Pecölben született ki-
váló sportolónő gyermekkora, amikor még az 
atlétika mellett kézilabdázott is, de végül min-
denki örömére maradt az atlétikánál. Később a 
„Lánykeriben” Csató Béla tanár úr vette szár-
nyai alá. 1967-ben bekerült az ifjúsági válo-
gatottba, majd még ebben az évben meghívót 
kapott a felnőtt válogatottba is. 1970-ben 400 
méteren magyar bajnokságot nyert. 1971-
ben kötött házasságot Halmosi Zoltán labda-

rúgóval. A müncheni olimpián házaspárként 
indulhattak volna, de a sors másként rendelke-
zett. Két Európa-bajnokságon (1969. Athén 
és 1978. Prága) volt tagja a 4x100 m-es vál-
tónak. 1982-ig atletizált a Haladásban, majd 
ugyanitt az edzői pályára váltott. Legnevesebb 
tanítványa Varga Judit volt, de nála kezdett el 
atletizálni Ekler Luca is, aki jelenleg a legjobb 
magyar paraatléta. A jóhangulatú esten megle-
petésként megjelent egy régi atlétatárs, Mohá-
csi Éva és egyik legkedvesebb tanítványa, 
Horváth Janka is. 50 éve él boldog házasság-
ban férjével. Három gyermekük született, Zol-
tán, Erika és Péter, de ma már az unokákhoz 
igazítják a nagyszülők az időbeosztásukat. A 
köszöntő második félidejét Marton János ki-
váló harmonika játéka tette emlékezetessé.



Tizenharmadszor emlékeztünk Németh Pálra
2009. január 9-én hunyt el Németh Pál, a 
szombathelyi dobóiskola atyja. Tiszteletére 
a szombathelyi Dobó SE és a Halmay Zol-
tán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 
ismét közösen rendezte meg a róla elneve-
zett emléknapot. Minden korosztály ver-
senylehetőséghez jutott kalapács- és disz-
koszvetésben. A páros kalapácsvető gála-
versenyen a magyar kalapácsvető élvonal 
legjobbjai – az egyik tokiói olimpikon, 
Halász Bence kivételével – nyolc vegyes 
párost alkotva versenyeztek. A rendkívüli 
hőség ellenére akadt néhány egészen re-
mek produkció. A Dobó SE atlétája, Rába 

Dániel hatalmas egyéni csúcsnak örülhetett és 
csak egy hajszállal maradt el a tokiói kvótától. 
76,83 méternél ért földet a kalapácsa, megkö-
zelítve a 77,50 méteres olimpiai szintet.
A versenyt követően Horváth Vilmos, a 
DOBÓ SE elnöke emlékezett Németh Pálra. 
Az eredmény hirdetés után két kitüntetés is át-
adásra került. A Magyar Atlétikai Szövetség 
dicsérő oklevelét a Dobó SE elnökségi tagja, 
mindenese, Grünwald János. vehette át, aki 
hosszú éveken keresztül sokat tett a Dobó 

SE sikereiért. Ez-
után a Halmay 
Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző 
Egyesület elnök-
ségének döntését 
tolmácsolva Mittli 
Ödön egyesüle-
tünk alelnöke több 
évtizedes kiváló 
munkája elisme-
réséül a 2020. évi 
Csejthey Lajos-
díjat alapítótagtár-
sunknak, Benyák 

Andrásnak adta át. 
Köszönjük eddig 
végzett kiváló mun-
káját!
A megemlékezés ko-
szorúzással zárult. 
Egyesületünk nevé-
ben Mittli Ödön al-
elnök, Benyák And-
rás és Pintér László 
helyezett el koszorút 
Németh Pál szobrá-
nál. Az emléknap az 
estebéd elfogyasztása 
mellett kötetlen be-
szélgetéssel, nosztal-
giázással ért véget.
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Közgyűlés és Halmay Családi Nap
2021. július 10-én negyedszer rendezte meg 
egyesületünk a Halmay Családi Napot. Újra 
nagy érdeklődés mutatkozott az összejövetel 
iránt, több mint 50 fő jelentkezett. A helyszínt 
ismét Császár Zoltán és társa nyomdaipari 
cége biztosította. Mivel a vírushelyzet mi-
att az idei közgyűlést februárban nem tudtuk 
megtartani, a családi nap első felvonása a 
közgyűlés volt. Gál László, olimpiai baráti 
körünk elnöke köszöntötte a résztvevőket és 
értékelte az elmúlt évet, majd a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta a szakmai és pénz-
ügyi beszámolót. A közgyűlés ezúttal is a ke-
rek évfordulós tagtársak köszöntésével  zárult. 

Az egyesület diplomáját kapta a 75 éves 
Benyák András, dr. Mestyanek Ödön, Nyiri 
Péter és Surányi Péter, a 70 éves dr. Bihátsi 
László, Simonyi Ferencné és Woki Zoltán, 
a 60 éves Császár Zoltán, Horváth Vilmos, 
Kocsis László, Mecsériné Doktor Rozália és 
Németh László, valamint az 50 éves Benyák 
Albert.
Ezt követően második felvonásként a sport-
eseményeké lett a főszerep. Ebben az évben 
a kosárlabda (kosárra dobás), a labdarúgás 
(kiskapura lövés), az asztalitenisz és a lengő-
teke alkották a sportágak repertoárját.
Az eredmények sportáganként:
Kosárlabda: 1. Mittli Ádám, 2. Woki Zoltán, 
3. Mittli Ödön

Labdarúgás: 1. Káply László, 2. Marton Gá-
bor, 3. Marton Bálint
Asztalitenisz: 1. Marton Bálint, 2. Káply 
László, 3. Császár Zoltán és Horváth Vilmos 
Lengőteke: 1. Marton Gábor, 2. Simonyi Fe-
renc, 3. Horváth Vilmos
A versenyzők éremdíjazásban, az első helye-
zettek könyv jutalomban is részesültek. A csa-
ládi nap a fi nom vacsora elfogyasztásával még 
nem ért véget, mert Marton János tagtársunk 
újra elővette harmonikáját és remek hangula-
tot teremtett.

A visszajelzések alapján rendezvényünk re-
mekül sikerült, aki megjelenésével megtisz-
telte a családi napot jól érezte magát. Egyesü-
letünk elnöksége köszönetét fejezi ki min-
denkinek, aki bármely módon hozzájárult 
a rendezvény sikeres megrendezéséhez.
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Könyvújdonság: A „HEGE”
Megjelent egyesületünk elnökének legújabb 
könyve. Gál László: A „HEGE” (alcím: 
Aki király volt Király előtt) című kötet 
 Hegedüs Péter kalandos életét dolgozza fel. 
A Kaposváron és Szombathelyen is legendá-
nak számító hálóőrt aligha kell bemutatni a 
labdarúgás szerelmeseinek. Kaposváron szü-
letett a londoni 6:3-as diadal napján, 1953. 
november 25-én. Gyermekkorát és fi ataléveit 
is itt töltötte. A Rákóczi kapusaként vált NB 
I-es labdarúgóvá, amikor a kaposvári labdarú-
gó csapat aranykorát élte. 24 évesen igazolt a 
Szombathelyi Haladáshoz, ahol a csapat ösz-
szeállítása több, mint 11 évig vele kezdődött, 

 beírta  magát a vasi zöld-fehér klub történeté-
nek aranykönyvébe. Az aktív játék befejezé-
se után sem szakadt el szeretett sportágától, 
napjainkban is kapusedzőként próbálja átadni 
tudását fi atal utódainak.
A Haladás Sportkomplexum egyik elegáns 
skybox termében megtartott könyvbemutatón 
– a „főhős” Hegedüs Péter és a szerző mellett 
– a könyvben is megszólalók közül megjelent 
Török Péter, a Haladás egykori edzője, majd 
elnöke, Halmosi Zoltán csapattárs, jóbarát, 
a Haladás csapatkapitánya és Király Gábor 
108-szoros válogatott labdarúgó, aki gyer-
mekkorában csodálta Hegét, akit a mai napig 

példaképének tekint. A jóhangulatú könyvbe-
mutatón számos érdekes történetet idéztek fel 
a résztvevők. Hegedüs Péter nem csak kiváló 
kapusteljesítményével, hanem bohém viselke-
désével is szórakoztatta a közönséget.

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