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A mexikói olim-
pia 50. évfordu-
lója tiszteletére 
2018. november 
15-én, csütör-
tökön megem-

lékezést tart olimpiai baráti körünk. Egyúttal 
Szarka Zoltánra, a Szombathelyi Haladás 
két éve elhunyt kapusára, egykori tagtársunk-
ra is emlékezünk, aki tagja volt az olimpiai 
bajnoki címet szerzett labdarúgó válogatott-
nak. A rendezvény díszvendégei Básti István 
és Szalay Miklós olimpiai bajnok labdarúgók 
lesznek. A megemlékezés során előbb 17 óra-
kor megkoszorúzzuk Szarka Zoltán sírját 
a herényi temetőben, majd 18 órától a Ma-
lom Söröző Olimpia termében folytatódik a 
program. Felidézzük a fél évszázaddal ezelőt-
ti ötkarikás futballtorna felejthetetlen mérkő-

zéseit, az Azték-stadion varázslatos hangula-
tát, a csodálatos tudású labdarúgók emlékét.

Természetesen a két salgótarjáni labdarúgót 
saját pályafutásáról is kérdezzük.
Az érdekesnek ígérkező estre szeretettel 
hívjuk és várjuk a futballbarátokat.



A Szombathelyi Dobó SE és a Halmay 
Egyesület alapító tagjára, Németh Pál mes-
teredzőre, a Dobópápára emlékeztek tanítvá-
nyai, barátai és tisztelői Szombathelyen, a már 
tízedik alkalommal megrendezésre került em-
léknapon. A Sugár úti Atlétikai Centrumban 
a meghívásos páros kalapácsvető gálaver-
sennyel kezdődött az immáron hagyományos 
esemény. A versenyen dobókörbe állt a köz-
elmúltban lebonyolított atlétikai Európa-baj-
nokság női kalapácsvető számának döntőse, 
Gyurátz Réka és a férfi  mezőny bronzérme-
se, Halász Bence. A 12 páros küzdelméből 
ezúttal a DOBÓ SE kettőse, Gyurátz Réka és 
Katavics Balázs került ki győztesen.
Horváth Vilmos a két egyesület elnöke kö-
szöntőjében kiemelte: „Azért vagyunk itt már 
tizedszer, mert Németh Pálnak példaértékű, 
megőrzendő a munkássága. Pali bácsi meg-
mutatta, hogyan érdemes élni. Halála óta utca, 
kollégium is felvette nevét, de szívünkben is 
tovább él. Halász Bence hatodik sorozatban 
elért 76.76 méteres teljesítményére Pali bácsi 
biztosan azt mondta volna, hogy: Ez a dobás 
egész tűrhető volt!” – fogalmazott Horváth 
Vilmos.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgár-
mestere a legendás edzővel kapcsolatos saját 
emlékeit is felelevenítette ,,Valamit jól csi-
nálni nem sokkal kerül több energiába, mint 

ugyanazt rosszul. 
Hát miért nem 
csináljuk jól?” 
A Németh Páltól 
származó gondolat 
mellett a világhírű 
szakember sokol-
dalúságának egyik 
példájaként az at-
létacsaládon túl is-
mert és elismert festői munkásságáról, magas 
értéket képviselő akvarelljeinek hatásáról is 
beszélt a város első számú vezetője.
A 2009-ben elhunyt kiemelkedő eredményes-
ségű edző tavaly felavatott mellszobránál 

 koszorút helyezett el a városvezetés, 
a Németh Pál Kollégium, a Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület, a Dobó SE és a VEDAC.
A pódiumbeszélgetés két résztvevője, 
a szöuli játékokon kalapácsvetésben 
induló két atléta, Szitás Imre és Vida 
József voltak. Az 1988-as olimpiai 
élményeik mellett számos anekdotá-
val, kevesek által ismert kulisszatit-
kokkal, valamint csak bennfentesek 
által ismert sztorikkal idézték meg 
a 30 évvel ezelőtti eseményeket és 

edzőjükhöz Németh Pálhoz való kapcsolatu-
kat. A mintegy 250 fő részvételével zajló em-
léknapot a DOBÓ SE elnökségének tagjai ál-
tal főzött bográcsos ételek elfogyasztása zárta.
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Tizedszer emlékeztünk Németh Pálra



Száz éve született és huszonöt éve hunyt el 
dr. Berzsenyi Barnabás, aki tagja volt a mel-
bourne-i olimpián ezüstérmet nyert párbajtőr 
csapatnak. Tiszteletére állított emléktáblát 
Olimpiai Egyesületünk és Kemenessömjén 
Község Önkormányzata. Az emléktáblát a 
kemenessömjéni Berzsenyi-kriptán helyezték 
el, itt alussza örök álmát a kiváló vívó.

Kurucz Attila, Kemenessömjén polgármeste-
re rövid beszédében köszöntötte a szép szám-
mal megjelent ünneplőket. A község lakosai 
büszkék az olimpiai és világbajnoki ezüstér-
mes vívóra, aki nem csupán gyermekkorában 
élt „Sömjénben”, hanem élete utolsó félévti-
zedében is gyakran megfordult a Kemenesal-
ján. Bárhol is élt a világban, magyarságát élete 
végéig megőrizte és végakaratának megfele-
lően Kemenessömjénben temették el.
Horváth Vilmos, egyesületünk elnöke kiemel-
te, hogy az általa vezetett olimpiai baráti kör 
már minden szombathelyi ötkarikás érmesnek 

emléktáblát emelt. Berzsenyi Barnabás, ha 
nem is Vas megyében született, de ezer szállal 
kötődött a megyéhez, innen indult sikerekben 
bővelkedő pályafutása és kalandos élete.
Avatóbeszédet két egykori pályatárs, Sá ko vics-
né Dömölky Lídia és dr. Kausz István olim-
piai és világbajnok vívók mondtak. Sákovicsné 
Dömölky Lídia nemcsak a kiváló sportolót, az 
embert is méltatta, akit volt szerencséje közel-
ről ismerni, hiszen a válogatott mellett, a Vörös 
Meteorban is együtt vívtak. „Bizsu (ez volt a 
beceneve, nem tudom miért) tisztán techniká-

san, elszántan, nem durván, de határozott tak-
tikával küzdött a páston. Finoman, elegánsan, 
eredményesen! Miként lehetne röviden őt jelle-
mezni? Ő egy igazi BAJNOK volt!”
Dr. Kausz István szintén megosztotta szemé-
lyes emlékeit Berzsenyi Barnabással kapcso-
latban. A külföldre távozása előtti estét együtt 
töltötték, és amikor vívó barátja elbúcsúzott 
tőle, ő már tudta, hogy nem fog hazatérni kül-
földi szerződésének lejártát követően. 1957-
ben, Párizsban együtt szereztek világbajnoki 
ezüstérmet. 14 évvel volt fi atalabb Berzsenyi 
Barnabásnál, akitől sokat tanult a vívó mester-
ségből. Az ünnepség zárásaként a két olimpiai 
bajnok vívó leleplezte, majd megkoszorúzta 
az emléktáblát. Ezt követően a Magyar Olim-
piai Akadémia, a Halmay Egyesület, a Tisza-
vasvári Olimpiai Baráti Kör és Kemenessöm-
jén önkormányzatának képviselői helyeztek el 
koszorút a frissen felavatott emléktáblán.
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Emléktábla dr. Berzsenyi Barnabás tiszteletére



Gombostűt sem lehetett volna 
leejteni a Halmay Zoltán Olim-
piai Hagyományőrző Egyesület 
szeptember 6-iki rendezvényén. 
A Malom utcai Olimpia Te-
remben a 100. magyar olimpiai 
aranyérem tulajdonosa, a 70. 
születésnapját e napon ünneplő 
dr. Hegedüs Csaba volt a ven-
dég. Kezdésként dr. Puskás Ti-
vadar polgármester köszöntötte 
az ünnepeltet. Beszédében ki-
emelte, hogy dr. Hegedűs Csaba 

a szombathelyiek és a Vas megyeiek számára 
igazi ikon, akire érdemes felnézni, mert egész 
pályafutása példaértékű.
Az 1948-ban Sárváron született olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnok sportember – aki szü-
lővárosa mellett Szombathely és Budapest 
díszpolgár is – Horváth Vilmos egyesületi 
elnök kérdései nyomán mesélt pályafutásáról, 
ars poetica-járól. A jó hangulatú esten Hege-
düs Csaba soha nem hallott kulisszatitkokat, 
érdekes sztorikat osztott meg a sportbarátok-
kal. Mesélt nagy meccsekről, jogi egyetemi 

felvételijéről, nemes ellenfeleiről, szövetségi 
kapitányként és szövetségi elnökként elért óri-
ási sikereiről.
A közönség soraiban a „halmaysokon” kívül 
a nagy birkózó bajnok gyermekkori barátai, 
egykori versenyzőtársai is ott ültek. A korát 
meghazudtolóan fi atalos Hegedüs Csaba 
nagy átéléssel és néha meghatódva emlékezett 
sárvári és szombathelyi gyermek- és ifjúko-
rára. Rá valóban igaz, hogy nem felejtette el, 
hogy honnan indult.

A születésnapi est az ünnepelt megajándé-
kozásával, a születésnapi torta átadásával, s 
ahogyan ilyenkor illik, pezsgős koccintással 
zárult.

70 éves Hegedüs Csaba, a 100. olimpiai aranyérmes

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