
Emléktábla Szarka Zoltán tiszteletére
XXVI. évfolyam 5. szám • 2022. november

Augusztus 12-én lett volna 80 
éves Szarka Zoltán, a Haladás 
VSE olimpiai bajnok kapuvé-
dője. Ebből az alkalomból a 
Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület – a 
Nagy Béla Program támoga-
tásával – emléktáblát állított az 
egykori kiváló labdarúgó tisz-
teletére, aki egyesületünk ala-
pító tagja volt és haláláig az el-
nökségében is tevékenykedett.
Az emléktábla avatását meg-
előzően a Szarka család tagjai 
és Szarka Zoltánhoz közel álló 
játékostársak, barátok kilátogattak az olimpi-
ai bajnok labdarúgó herényi temetőben lévő 
sírjához. Itt Horváth Vilmos, egyesületünk 
alapító elnöke emlékezett a kiváló sportolóra. 
Kiemelte, hogy Szarka Zoltán egész életével 
példát mutatott szerénységből, hűségből és 
alázatból.
Szépszámú tisztelője jelenlétében került sor a 
Haladás Sportkomplexum Rohonci úti bejára-
tánál az olimpiai bajnok sportoló emléktáblá-
jának avatására. Az olimpiai himnuszt követő-
en dr. Holler Péter, a rendezvény moderátora 
üdvözölte az egybegyűlteket. Gál László, 
egyesületünk elnöke köszöntő beszédében 
méltatta Szarka Zoltán életútját. Felidézte pá-
lyafutásának legnagyszerűbb eredményeit, ki-
emelve, hogy mindez ideig ő a több, mint száz 
éves zöld-fehér egyesület egyetlen olimpiai 
bajnoka. Pályafutásának megkoronázását a 
mexikói ötkarikás játékokon szerzett olimpiai 

bajnoki cím jelentette. „Szarka 
Zoltán a sportpályán szerzett 
olimpiai bajnoki címet, de ő az 
életben is olimpia bajnok volt” 
– zárta beszédét elnökünk.
Ezt követően Devecsery Lász-
ló, József Attila-díjas író, költő 
Balogh József Mondd, hova 
lettek című versét mondta el. 
Sipos Jenő, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség szóvivője be-
szédében azt emelte ki, hogy 
a legendás hálóőrt nem csak 
Vas megyében, de az egész or-
szágban szerették és elismerték 

tudását. Ki tudja hány pontot vagy pontokat 
köszönhetett a csapat a nagyszerű sportem-
bernek? – tette fel a kérdést a szövetség szó-
vivője. Győr Béla, a Magyar Olimpiai Aka-
démia főtitkára, a Magyar Olimpiai Bizottság 
és a Magyar Sportújságírók Szövetségének 
képviselője Szarka Zoltán szerénységét hang-
súlyozta ki, aki szorgalmának és megbízható-
ságának köszönhetően igazi példakép lehet a 
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következő generációk számára. Az ünnepei 
beszédek sorát Király Gábor, Szarka Zoltán
egykori tanítványa, 108-szoros válogatott 
labdarúgó zárta. Személyes élményeit idézte 
fel nevelőedzőjével kapcsolatban, a megható-
dottságtól néha el-elcsukló hangon. Kiemelte, 
hogy Zoli bácsi nemcsak edző volt, hanem 
nevelő is, aki a ma az utánpótlásban dolgozó 
kapusoknak elindította szakmai pályafutását, 
akitől rengeteget tanultak. „A legendák min-
dig velünk lesznek és kötelességünk emlékük 
ápolása” – zárta gondolait az olimpiai bajnok 
hálóőr leghíresebb tanítványa.
Az ünnepi beszédeket követően Szarka Zoltán 
felesége, Tünde lánya és Zoltán fi a, a kapus 
szakmát továbbvivő unokája, Lévay Gergely, 
valamint Gál László egyesületünk elnöke kö-
zösen leplezték le a legendás kapus emléktáblá-
ját. Az avatási ünnepség végén koszorút helyez-
tek el egyesületünk mellett dr. Hende Csaba, 

Szombathely országgyűlési képviselője, dr. 
Horváth Attila, Szombathely MJV alpolgár-
mestere, Szabó József, Répcelak város polgár-
mestere, valamint a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Haladás 
VSE, a Haladás Kft., a Haladás Sportkomple-
xum és a Haladás Öregfi úk Klubja képviselői.
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Dobre Norbert győzelemmel tért vissza
Egyesületünk már huszonegyedik alkalommal 
rendezte meg 50 yardos (45,72 méter) amatőr 
úszóversenyét, melynek már hagyományosan 
a Bükfürdő Thermal & SPA adott otthont. 
A kellemetlen, szeles idő miatt bár keveseb-
ben álltak rajthoz, de ez a verseny hangulatát 
nem befolyásolta, köszönhetően elsősorban a 
Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból 
(Vysoká pri Morave, Szlovákia) érkezett 
nagyszámú versenyzőnek és szurkolónak. 
Már a nevezések után megszületett a verseny 
első rekordja. Olimpiai Egyesületünk tagja, 
Bajner János 84 évesen döntött az indulás 
mellett és futamában szépen teljesített.
A 14 év alatti korcsoportokban a fi úk és lá-
nyok versenyében is imponáló cseh győzelmek 
születtek, a Kolínból érkező Daniel Mach és 
Karolina Bendová elsősége nem forgott ve-
szélyben. Ezúttal a hölgyek küzdelme volt a 
legkiegyensúlyozottabb. A döntőbe két-két 
cseh, magyar és szlovák versenyző verekedte 
be magát. Itt is cseh győzelemnek lehettünk 
szemtanúi, Anna Petránková honfi társa, 
Katerina Bendová előtt ért célba. A dobogó 

harmadik fokára a szombathelyi Szabó Niko-
lett álhatott fel. A férfi ak mezőnyében újra üd-
vözölhettük Dobre Norbertet, aki tizennegye-
dik győzelmére készült. Bár a döntőben négy 
Magasfaluból érkező vetélytársat is kapott, de 
ők sem tudták megszorítani, így az 50 yardos 
versenyek specialistája újabb aranyéremmel 
növelte bajnoki címeinek számát.

A döntők után dr. Printz János, a Magyar 
Olimpiai Akadémia tanácsának tagja értékelte 
a versenyt, aki kiemelte annak hagyományte-
remtő jelentőségét. A Halmay Egyesület tagjai 
közül a már említett Bajner János mellett Né-
meth Péter és Sárközi Artúr mérettette meg 
magát, előbbi bejutott a férfi ak döntőjébe is. 
Gratulálunk mindhármuk kiváló teljesítmé-
nyéhez!

A XXI. Halmay Kupa végeredménye. Fér-
fi ak: 1. Dobre Norbert (Szombathely), 2. 
Rastislav Houdek (Vysoká pri Morave, Szlo-
vákia), 3. Juraj Strna (Vysoká pri Morave). 
Nők: 1. Anna Petránková (Kolín, Csehor-
szág), 2. Katerina Bendová (Kolín), 3. Szabó 
Nikolett (Szombathely). 14 év alatti fi úk: 
1. Daniel Mach (Kolín), 2. Varga Levente 
(Szentgotthárd), 3. Tomás Mach (Kolín). 14 év 
alatti lányok: 1. Karolina Bendová (Kolín), 
2. Lucia Miškolciová (Vysoká pri Morave), 3. 
Aneta Miškolciová (Vysoká pri Morave)



Németh Pálra, a Dobópápára emlékeztünk
Már tizennegyedik al-
kalommal rendezte 
meg a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyomány-
őrző Egyesület és a 
Szombathelyi DOBÓ 
SE Szombathely város 
díszpolgára, a két egye-
sület ikonikus alapítója 
tiszteletére a Németh 
Pál Emléknapot. Kora 
délután az atlétáké 
volt a főszerep, miután 
minden dobószámban 
megmérették magukat a versenyzők. A férfi  ka-
lapácsvetők versenye után biztossá vált, hogy 
a Münchenben rendezendő Európa-bajnokágon 
ebben a számban három DOBÓ SE-s sportoló, 
Halász Bence, Pars Krisztián és Rába Dániel 
képviselik Magyarországot. A nők versenyében 
pedig Gyurátz Réka indul.
A versenyek után, még az ünnepi műsort meg-
előzően, páros kalapácsvető gálát tekinthetett 
meg a szépszámú érdeklődő. Az érdekes viadalt 
a Rajczy Bianka (DOBÓ SE) – Pásztor Bence
(VEDAC) duó nyerte, a második helyen a 
Viszkeleti Villő ( DOBÓ SE) – Czeller Gábor 

(VEDAC), míg a harma-
dikon a Gyurátz Réka 
(DOBÓ SE) – Doma Be-
nedek (DOBÓ SE ) páros 
végzett.
Németh Pál szobrá-
nál Horváth Vilmos, a 
DOBÓ SE elnöke méltat-
ta Németh Pál példaérté-
kű munkásságát és máig 
ható kisugárzását. Őt 

követően dr. Hende Csaba országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés alelnöke személyes él-
ményeit idézte fel Németh Pálról. Tóth Kálmán 
önkormányzati képviselő pedig köszöntőjében 

kiemelte, hogy Pali bácsi a Gyön-
gyöshermán-Szentkirályi Polgári 
Kör megalakulásnál is bábásko-
dott, hiszen 1937-ben Szentki-
rályon született. A megemlékező 
beszédek után a sportegyesületek 
és magánszemélyek koszorúz-
tak. Egyesületünk nevében Mittli 
Ödön alelnök és Jenei Ferenc 
tisztelgett Pali bácsi szobránál. Ezt 
követően a közönség megtekintet-
te Sós Ágnes „A Dobópápa” című 
tanulságos dokumentumfi lmjét.

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