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Kotász Antal 37-szeres vá-
logatott labdarúgónak, az 
Aranycsapat tagjának is eb-
ben az évben van születésé-
nek 90. évfordulója. Ebből 
az alkalomból szülőváro sá-
ban a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel és Vasvár 
Város Önkormányzatával 
közösen emléktábla állí-
tással tisztelgünk nagysze-
rű pályafutása előtt. 2019. 
október 26-án, szomba-
ton, 14.30 órakor kerül sor 
az emléktábla leleplezésére 
a Vasvár VSE labdarúgó-
pályáján. Köszöntőt mond 
Tóth Balázs, Vasvár város 
polgármestere, a sportoló-
ra emlékezik Gál László, 
egyesületünk alelnöke. Avató beszédet mond 
Dunai Antal, a Magyar Labdarúgó Szövetség 
tanácsadója, olimpiai arany- és ezüstérmes, 

európai ezüst- és bronzci-
pős labdarúgó. Az emlék-
tábla avatás díszvendége 
Dr. Kotász Mária, a válo-
gatott labdarúgó lánya.
Kotász Antal 1929. szep-
tem ber 1-jén, Vasváron 
született, majd családja né-
hány év múlva Kőbányára 
költözött. A Vasasban vált 
NB I-es labdarúgóvá, ahol 
csapattársa volt a szintén 
Vas megyei születésű Ló-
ránt Gyula is. Szegedi 
kitérőt követően – az elve-
szített berni vb-döntő után 
– a Sztálin Vasmű Építők 
együtteséből lett először 
válogatott. Részt vett az 

1958. évi svéd-
országi világbaj-
nokságon, ahol 
két mérkőzésen 
lépett pályára. Pá-
lyafutásának leg-
nagyobb sikereit 
a Bp. Honvéddal 
érte el, amellyel 
1955-ben bajnok-
ságot, 1959-ben 
pedig Közép-eu-
rópai Kupát nyert. 
Bozsik Józseffel 

remek fedezetpárt alkotott. 2003. július 5-én, 
74 éves korában Visegrádon hunyt el.



Vendégünk volt Rajczy Imre lánya és családja
A távoli Argentínából érkezett 
vendégei voltak olimpiai hagyo-
mányőrző egyesületünknek. Az 
egyetlen szombathelyi születé-
sű olimpiai bajnok, dr. Rajczy 
Imre kardvívó lánya és családja 
tettek látogatást Szombathelyen. 
Rajczy Katalin és férje, Honfi  
János a magyarországi családi 
ágat képviselő Rasztovich Péter-
né társaságában régi emlékeket felidéző sétát 
tettek a város Fő terén. A séta a Szily János ut-
cai szülői háznál ért véget, ahol a családtagok 
egyesületünkkel és a Szombathelyi Vívóaka-
démia Sportegyesülettel megkoszorúzták dr. 
Rajczy (Rasztovich) Imre olim piai bajnok 
vívó emléktábláját. Katalin asszony számára 
megható pillanatok voltak újra édesapja szü-
lőháza előtt állni és emlékezni.

Olimpiai baráti körünk klubhelyiségében 
egyesületünk tagjaival találkozhattak a föld-
golyó déli féltekéről érkezett vendégek. Hor-
váth Vilmos egyesületünk elnöke köszöntő-
szavai után a pontosan egy évvel korábban 
elhunyt Rasztovich Péterről emlékeztek 
meg a jelenlévők. A beszélgetés Gál László, 
egyesületünk alelnökének moderálása mel-
lett zajlott, de bárki feltehetett kérdéseket a 
nem hétköznapi vendégeknek. Megtudhattuk, 

hogy Rajczy Imre az emigrációban is büsz-
ke volt szombathelyi származására, mindig 
derűs arccal idézte fel fi atalságának felejt-
hetetlen szombathelyi élményeit. Itt kötött a 
vívással örök barátságot, de pályafutása már 
Budapesten, a BEAC színeiben teljesedett ki. 
1936-ban, a berlini olimpián a kardcsapattal 
aranyérmet nyert. Azonban Rajczy sikerévé-
nek 1937 tekinthető. San Remóban győz 

az Aranykard-versenyen, a 
döntőben az olasz „fenomén” 
Pintont veri kiélezett csatában. 
1945-ben feleségével és két 
gyermekével elhagyta Magyar-
országot, majd 1948-ban, Ar-
gentínában telepedett le. Ő ve-
zette 1956-ban, a Melbourne-i 
olimpián a hivatalos argentin 
delegációt. 1978. március 31-
én Buenos Aires-i otthonában 
hunyt el.
Az est során Woki Zoltán 
tagtársunk elmesélte, hogyan 
találkozott véletlenül, munká-

jából adódóan Americo Rajczyval, az olim-
piai bajnok kardvívó fi ával és hogyan sikerült 
felvennie a kapcsolatot a Rajczy családdal, 
mely kapcsolat azóta is tart. Rajczy Katalin 
és férje jóvoltából a jelenlévők betekintést 
nyerhettek az argentin magyar kolónia életébe 
is. Rajczy Katalin és családja látogatása ha-
gyományőrző egyesületünk életében jelentős 
eseménynek számít, olimpiai baráti körünk 
tagjai sok-sok élménnyel gazdagodtak.
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Magasfalui sikerek a Halmay úszókupán
Már tizenkilencedik alkalommal rendeztük 
meg névadónk, Halmay Zoltán tiszteletére 
amatőr úszóversenyünket. A versenytáv ha-
gyományosan 50 yard (45,72 méter). A via-
dalnak újra otthont adó Bükfürdő Thermal 
& Spa jóvoltából ideális körülmények várták 
a rajthoz álló vállalkozó szellemű úszókat.

Az időjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe az 
indulókat, a szeles, hűvös időben csak az iga-
zán kitartó versenyzők álltak rajthoz. Halmay 
Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká 
pri Morave, Szlovákia) Dušan Dvoran pol-
gármester vezetésével mintegy félszázan ér-
keztek és nagyon sikeresen szerepeltek, bár 
győzelmet nem arattak, de mind a négy ver-
senyszámban dobogón végeztek.
A 14 év alatti fi úk versenyében a budapesti 
Hatala-Kovács Levente imponáló fölénnyel 
nyert, megelőzve a Magasfaluból érkezett 
Patrik Navarčikot. A lányoknál nagy küzde-
lemben dőlt el az elsőség a soproni Horváth 

Alexa és a budapesti Alliquander Erzsébet 
között. A győztes soproni kislány nővére, 
Horváth Krisztina a felnőtt hölgyek mező-
nyében diadalmaskodott, óriási csatában előz-
te meg a fővárosból érkezett Pátrovics Nettit.
Mint már oly sokszor a kupa történetében a 
legszínvonalasabb verseny a férfi ak mező-

nyében alakult ki. A 12-szeres győztes Dobre 
Norbert nagy fölénnyel nyerte meg az elő-
döntőben a futamát. Azonban a másik elődön-
tőben élen végző hatvani Zelnik Dániel jobb 
idővel jutott a fi náléba, mint Dobre. Érezhető 
volt, hogy a végső győztes közülük fog kike-
rülni. Nos, a Halmay Kupák specialistája a 
döntőben még mozgósítani tudta erőtartalékait 
és remek 23,89 mp-es idővel tizenharmadszor 
is elhódította a kupát. Egyesületünk tagjai kö-
zül ketten álltak rajthoz a versenyen. Németh 
Péter a pontszerző ötödik helyen végzett, míg 
Woki Zoltán éppen hogy lemaradt a döntőről, 
azaz a hetedik helyet szerezte meg.
A díjakat Farkas Ágnes olimpia és világbaj-
noki ezüstérmes, Európa-bajnok kézilabdá-
zótól vették át a versenyzők, akinek minden 
résztvevőhöz volt egy-egy kedves szava. A 
verseny az olimpiai himnusz meghallgatásá-
val ért véget.
A XIX. Halmay Kupa győztesei:
– férfi ak: Dobre Norbert (Szombathely)
– nők: Horváth Krisztina (Sopron)
– fi úk: Hatala-Kovács Levente (Budapest)
– lányok: Horváth Alexa (Sopron)
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XI. Németh Pál Emléknap
Már tizenegyedik alkalommal emlékeztünk 
Németh Pál mesteredzőre, a Dobópápára a 
tiszteletére életre hívott Németh Pál Emlék-
napon. Az idei rendezvény különlegességét 
jelentette, hogy az egy napon került megrende-
zésre a szintén Németh Pál munkássága előtt 
tisztelgő IV. Németh Pál Memorial kala-
pácsvető versennyel. A Nemzetközi Atlétikai 
Szövetség 2010-ben hívta életre kalapácsvető-
versenysorozatát. Most először Szombathely 
is bekapcsolódhatott a világhírű szombathelyi 
dobóiskolát felépítő mesteredző, Németh Pál 

életműve előtt tisztelgő nemzetközi emlékver-
sennyel. A nőknél az amerikai világranglista-
vezető DeAnna Price, a férfi aknál a Szom-
bathelyi Dobó SE kitűnősége, Halász Bence 
nyerte meg a IV. Németh Pál Memorialt.
Az eredményhirdetést megelőzően Horváth 
Vilmos, a két egyesület elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. A díjkiosztón közreműködött 
dr. Hende Csaba Szombathely országgyűlési 
képviselője, dr. Puskás Tivadar Szombat-
hely MJV polgármestere, Illés Károly Szom-
bathely alpolgármestere és Balázsy Péter 
Vas megye főjegyzője. A Magyar Atlétikai 
Szövetséget Gyulai Miklós elnök és testvére, 
Gyulai Márton képviselték.
A Szombathelyi Dobó SE és a Halmay 
Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesü-
let rendezésében zajló esemény a hagyomá-
nyos koszorúzással ért véget. Szombathely 
MJV, Vas Megye Önkormányzata, majd a 
Magyar Atlétikai Szövetség után a Németh 
Pál Dobóakadémia nevében Pars Krisztián, 
Halász Bence és Békefi  Miklós, olimpiai 
hagyományőrző egyesületünk nevében Jenei 
Ferenc és Pintér László helyezett el koszorút 
Németh Pál dobópályára néző szobránál.

A Németh Pál Emléknap-
ra kilátogató sportbarátok, 
Pali bácsi tisztelői díszes 
emléklapot kaptak ajándék-
ba. Az emléknap zárásaként 
a DOBÓ SE elnökségének 
tagjai által főzött bográcsos 
ételeket kóstolhatták meg a 
sportolók és az érdeklődő 
sportbarátok.

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