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2021. június 29-én im-
már tizenharmadik al-
kalommal rendezi meg 
a Szombathelyi DOBÓ 
SE és a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyomány-
őrző Egyesület közö-
sen a 2009-ben elhunyt 
mesteredző, Szombat-
hely MJV díszpolgára, 
Németh Pál tiszteletére 
a róla elnevezett emlék-
napot.
A rendezvény célja: a nagyszerű sportember 
emlékének ápolása és az általa képviselt érté-
kek népszerűsítése.
Az emléknap helyszíne – már hagyományo-
san – a Sugár úti Atlétikai Centrum, Dobó SE 
dobópályája és munkacsarnoka.
PROGRAMTERV:
16.00:  Meghívásos páros kalapácsvető ver-

seny (8-8 női és férfi  versenyző)
17.30:  Ünnepélyes eredményhirdetés, MASZ 

kitüntetés átadása

17.45:  Koszorúzás és megemlékezés Németh 
Pál szobránál

18.05:  25 éves a DOBÓ SE – Németh Pál 
öröksége. Előadó: Horváth Vilmos, a 
DOBÓ SE elnöke

18.35:  Közös múltidézés és estebéd. Közben: 
jubileumi emlékpólók és jelvények ki-
osztása

A rendezvény ideje alatt megtekinthető a 
Dobó SE sportrelikviáiból összeállított ki-
állítás.
A szervezők Németh Pál minden tisztelőjét 
szeretettel várják a Sugár úti Atlétikai Cent-
rumba.



Bakony-túra megemlékezésekkel
A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület – Horváth Vilmos szervezésében 
– fakultatív kiránduláson vett részt Ajkán és 
környékén. A járványügyi előírások szigorú 
betartásával, családonként külön személygép-
kocsival vágott neki 16 fős csapatunk az út-
nak. Az időjárás is kegyeibe fogadta a túrázó-
kat, igazi tavaszias idő volt egész nap.
A Kab-hegyi Kinizsi 
Pál–kilátóból megcso-
dálhattuk a Bakony és a 
Balaton-felvidék csodás 
panorámáját, majd Úr-
kúton a Csárda-hegyi 
őskarsztot tekintettük 
meg. Az ajkai ebéd után 
csatlakozott csapatunk-
hoz az egyesület ajkai 
szimpatizánsa, Burján 
Anna és édesanyja. Ma-
gyarpolányban megtekintettük a késői barokk 
stílusban épült 5 stációs kálváriát, majd Gan-
nán az Esterházy Mauzóleumot. A nap Döb-
röntén, a Szarvaskő vár megmászásával zárult.
A Bakony-túra megemlékezésekkel indult és 
azzal is ért véget. Ajkára menet Vasváron két 

koszorúzással egybekötött megemlékezést 
is tartott baráti körünk az általa korábban 
állított emléktábláknál. Előbb az egészség-
ház előtt az első vasi olimpikonra, az 1924-
es párizsi olimpián gerelyhajításban induló 
dr. Csejthey Lajosra, majd a sportpályá-
nál az Aranycsapat vasvári születésű legen-
dás fedezetére, Kotász Antalra emlékezett 
beszédében Gál László, egyesületünk el-

nöke. A nap végén szintén egy Aranycsapat-
tag, az angolok elleni 7:1 alkalmával gólt is 
szerző, Tóth II József előtt tisztelgett egye-
sületünk. A csepeli jobbszélső szülőfalujában, 
Merseváton állított emléktáblája előtt ismét 
Gál László emlékezett, majd Mittli Ödön és 
Tóth Győző megkoszorúzták az emléktáblát.
A járványügyi korlátozások miatt 2021-ben ez 
volt első „megmozdulása” olimpiai egyesü-
letünknek. A kötetlen és jól sikerült Bakony-
túra során sem feledkeztünk meg Vas megye 
egykori nagyszerű sportolóiról, akikről méltó 
módon megemlékeztünk.
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Tíz éve temették újra Kőszegen Lóránt Gyulát
2011. május 13-a óta szülővárosában, Kő-
szegen alussza örök álmát Lóránt Gyula, az 
Aranycsapat sziklakemény középhátvédje. 
Az 1981. május 31-én, a görög PAOK Sza-
loniki kispadján elhunyt világhírű edzőt a 
németországi Endingenben temették el, ép-
pen akkor, mikor Puskás Ferenc 25 év után 
ismét hazalátogatott. Harminc év elteltével 
felesége, Zsófi a asszony és Kőszeg Város 
Önkormányzata megállapodott, hogy ham-
vait hazaszállítják és az általa hőn szeretett 
szülővárosában újratemetik.
A tíz évvel ezelőtti eseményre emlékezett 
 Lóránt Gyula sírjánál olimpiai hagyomány-

őrző egyesületünk, Kőszeg Város Önkor-
mányzata és a Kőszegi Lóránt FC.
Gál László, egyesületünk elnöke köszöntötte 
a megemlékezők táborát és felidézte Lóránt 
Gyula kalandokban bővelkedő életét, vala-
mint az újratemetés körülményeit. Terplán 
Zoltán, Kőszeg város alpolgármestere ki-
emelte, hogy a vasi kisváros rendkívül büsz-
ke híres szülöttére, már az újratemetés előtt 
is igyekeztek méltó emléket állítani számára. 
Neudl Gábor, a sportegyesület elnöke örven-
detes dolognak tartja, hogy az Aranycsapat 
legendáját méltán tudják a fi atal labdarúgók 

elé példaképül állítani és reméli, hogy fent az 
égből boldogan tekint le kőszegi utódaira az 
egykori futball legenda.

Lóránt Gyula mellett a szin-
tén a kőszegi temetőben nyug-
vó vasi kötődésű olimpikonok, 
Zulawsky Béla vívó és Rehus 
Uzor György súlyemelő sírját 
is felkerestük. Itt Horváth Vil-
mos idézte fel a két kiváló spor-
toló életének főbb állomásait. A 
megemlékező temetői séta végén 
Jenkei Ede, alapító tagunk, egy-
kori kőszegi labdarúgó, edző és 
sporttörténész sírjánál Földesi 
János, Ede bácsi közeli ismerő-
se, barátja emlékezett a kőszegi 
sport ikonikus alakjára.
A megemlékezések után utunk 
az Alasz Pince Panoráma Bor-

házához vezetett, ahol megkóstoltuk a jobb-
nál jobb kőszegi borokat, borkorcsolyákat és 
gyönyörködtünk a csodás kilátásban.

FÁKLYA • XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM



Koszorúzás Halmay Zoltán sírjánál
A Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület minden 
évben megkoszorúzza névadója 
sírját a Farkasréti temetőben. A 
május 28-án megtartott meg-
emlékezésen Gál László, egye-
sületünk elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd felidézte, 
hogy olimpiai baráti körünk mi-
ként vette fel a kétszeres olimpi-
ai bajnok úszó nevét. Kiemelte, 
hogy június 18-án lesz Halmay 
Zoltán születésének 140. évfor-
dulója, melyet szülőfalujában, 
Magasfalun is szeretnénk meg-
ünnepelni. Megemlékezett dr. Hencsei Pálról 
is, akinek éppen egy évvel ezelőtt, a farkasréti 
koszorúzás volt az utolsó nyilvános szereplé-
se hirtelen bekövetkezett halála előtt. Győr 
Béla, a Magyar Olimpia Akadémia főtitkára 
a hagyományőrzés fontosságáról beszélt, nem 
elég csak az olimpiai bajnokokat és érmeseket 
számon tartani, de az összes olimpikonnak is 
meg kell adni a tiszteletet. A következő évek-
ben szeretnék feltérképezni az olimpikonok 

nyughelyeit, azokról nyilvántar-
tást vezetni, fényképet készíteni.
Ezt követően Győr Béla a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia nevé-
ben, Kárándyné Bódis Gyöngyi 
és Surányi Péter olimpiai egye-
sületünk nevében helyezett el 
koszorút Halmay Zoltán sírján. A 
megemlékezésen még részt vett 
baráti körünk részéről Bihátsi 

László és Gál Tamás, valamint a Csanádi 
Olimpiai Baráti Kört képviselve Budai Tibor.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományörző Egyesület belső tájékozatója.
Készült a Nemzeti Együttműködési Alap (2021) Közösségi környezet kollégiuma támogatásával.

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
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