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2019. december 5-én, csü-
törtökön 18 órakor a Malom 
Söröző Olimpia termében 
vendégünk lesz Kásás Zoltán
a magyar vízilabdázás kiemel-
kedő alakja, aki játékosként és 
edzőként is beírta nevét a vízi-
labda történet aranykönyvébe. 
1958-ban a Ferencvárosban 
kezdett el vízilabdázni, 1968-
ban magyar bajnok volt a 
zöld-fehérekkel. 1966 és 1975 
között 91-szer játszott a vá-
logatottban. 1970-ben Bar-
celonában Európa-bajnoki, 

majd 1972-ben Münchenben 
olimpiai ezüstérmet szerzett. 
Tagja volt az 1973-ban Bel-
grádban világbajnokságot 
és 1974-ben Bécsben Euró-
pa-bajnokságot nyert válo-
gatottnak. 1977-től 1984-ig 
a Tatabányai Bányász játé-
kosa volt. Edzőként is rend-
kívül sikeres pályát futott be, 
a szöuli olimpián szövetségi 
kapitányként vezette váloga-
tottunkat. 1997 és 2008 között 
Kemény Dénes másodedző-
jeként három olimpia bajnoki 
címnek volt a részese. Hazai 

és külföldi klubsikerek után 2013 szeptem-
berében a vízilabda-edzőképzés vezetőjének 
nevezték ki. Kásás Zoltán A vízilabda háttere 
edzői szemmel rövid előadást tart, majd kö-
tetlen beszélgetés keretében idézzük fel nagy-
szerű sportpályafutását.
Az érdekesnek ígérkező estre szeretettel hív-
juk és várjuk a sportbarátokat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan – Balogh József 
költő-tanár tagtársunk ötletét ápolva – az idén is 
megrendezzük évzáró programunkat a Halmay 
karácsonyt. Szeretettel várunk mindenkit csa-
ládostól december 12-én, csütörtökön 18 
órára a Malom Sörözőbe. Az idei esztendő-

ben Fasching Zsuzsanna 
ad műsort Karácsonyi meglepe-
tés – lélekharang címmel. A műsort 
követő vacsorával, pezsgős koccintással 
és kötetlen beszélgetéssel zárjuk az ese-
ményekben bővelkedő 2019-as évet.
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Emléktábla Kotász Antal tiszteletére
Születésének 90. évfordulóján emléktábla ál-
lítással tisztelgett Kotász Antal, 37-szeres vá-
logatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja előtt 
a Magyar Labdarúgó Szövetség, Vasvár 
Város Önkormányzata és a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. Az 
emléktáblát a Vasvár VSE sportöltöző falán 
helyezték el.

Tóth Balázs, Vasvár polgármestere köszön-
tötte az ünnepség részvevőit. Az idősek előtt 
még ma is jól cseng Kotász Antal neve, de a fi -
atalok körében sajnos emléke kissé feledésbe 
merült. Az emléktábla állítás – mint mondta 
– jó alkalom arra, hogy Kotász Antal pálya-
futását az ifjúság is megismerje. Ma is van 
vasvári tagja a válogatottnak, Kovács István 
személyében. Legyen követendő példa a mai 
fi ataloknak Kotász Antal egész élete és a „kis 
Koko” pályafutása is, hogy egy ilyen kis vá-
rosból is, mint Vasvár el lehet jutni kitartással 
és szorgalommal nagy magasságokba.
Ezt követően Gál László, egyesületünk alel-
nöke méltatta Kotász Antal pályafutá-
sát. Kiemelte, hogy bár ő csak a világ-
bajnoki döntőben elszenvedett berni 
vereség után kapott játéklehetőséget az 
Aranycsapatban, mégis a többi nagy-
nevű labdarúgó között kell őt is emle-
getni. A Bozsik–Kotász fedezetpáros 
semmivel sem maradt el a Bozsik–
Zakariás párostól, sőt sokkal össze-
szokottabb, kreatívabb duót alkottak. 
Kotász Antal Vasváron született, öt-hat 

éves lehetett, amikor családja Budapestre, 
egész pontosan Kőbányára költözött. Ott 
gyerekeskedett, olyan későbbi világhírű lab-
darúgók társaságában, mint Kocsis Sándor és 
Kubala László.
Kotász Antal családja, különösen édesanyja és 
hazája iránti szeretetből is jelesre vizsgázott. 
A Honvéd 1957-es illegális túráján őt is meg-
környékezték, komoly ajánlatot kapott az FC 
Barcelonától is, de ő mégis hazatért. Játékának 
legnagyobb elismerése, hogy egyetlen arany-
labdás labdarúgónk, Albert Flórián is felné-
zett az általa nagyra tartott Kotász „Öcsire.”
Az emléktáblát Dr. Kotász Mária, a 37-sze-
res válogatott labdarúgó lánya, Halmosi 
Zoltán 11-szeres válogatott labdarúgó, Tóth 
Balázs és Gál László leplezték le. Az avató-
ünnepség az emléktábla megkoszorúzásával 
zárult. Egyesületünk nevében Halmosiné 
Séfer Rozália, Benyák András és Marton 
János helyezett el koszorút.
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Hagyományőrzés Halmay Zoltán szülőfalujával
Szeptemberben ismét Halmay Zoltán szülőfa-
lujába, Magasfaluba látogatott egyesületünk 
küldöttsége a hagyományos Őszköszöntő 
Tök- és Boszorkányfesztiválra. A sport- és 
kulturális programok, valamint a  nemzetközi 
főzőverseny, melyen a helyi szlovák csapatok 
mellett, cseh, osztrák és Magyarországot kép-
viselve olimpiai hagyományőrző egyesüle-
tünk  csapata vett részt, kellemes hangulatban 
teltek. Dušan Dvoran polgármester és segítői 

ezúttal is szívélyes, baráti fogadtatásban 
részesítették delegációnkat. Tímea, a falu 
„magyar hangja” ismét óriási segítséget 
nyújtott az egész napos programok során. 
Természetesen Halmay Zoltán emléke 
előtt is tisztelegtünk a község kultúrháza 
előtti téren álló emlékműve előtt időzve. 
Ezúton is köszönjük szlovák vendéglátó-
inknak az élménydús napot, ezzel is elmé-
lyítve a szülőfalu és olimpiai baráti körünk 
közti baráti kapcsolatot.

Olimpiai vándorgyűlés Romhányban
Húsz év után visszatért Nógrád 
megyébe a Magyar Olimpiai Aka-
démia (MOA) vándorgyűlése. A 
korábbi salgótarjáni és balassagyar-
mati találkozó után, szeptember 
14-én Romhány volt a házigazdája 
az eseménynek. A 63. vándorgyű-
lést Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke, Vezér 
Attila polgármester és a főszervező 
Győr Béla MOA főtitkár köszön-
tötte. A megyei sport és a speciális 
olimpia bemutatása mellett napiren-
den voltak az idei és jövő évi olimpiai multi-
sport-események, melyekről Fábián László, a 
MOB sportigazgatója adott tájékoztatást.
Hegedűs Henrik balassagyarmati újságíró, 
egyesületünk egykori tagja a nyugat-nógrá-

di térség jelenlegi sportéletéről, 
Kovács Balázs, a romhányi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
testnevelője a település sportjáról 
beszélt, Szabó János salgótarjáni 
sportkutató, a Nógrádi Sporttör-
téneti Egyesület képviseletében a 
megye olimpikonjait mutatta be.
Wisinger János, a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetség tiszteletbe-
li elnöke a szervezet munkájáról, 
benne a MOB-bal való együttmű-
ködésről tartott videóval színesí-

tett, érzelmekre is ható előadást. Olimpiai ha-
gyományőrző egyesületünket Békefi  Miklós, 
Benyák András, Benyák Albert és Szakály 
Ferenc tagtársaink képviselték a vándorgyű-
lésen.
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Tisztelt Tagtársak! A 2019. évben érvényes tagdíjak a következők:
Negyedéves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 1000 Ft • aktív dolgozó 1500 Ft
Féléves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 2000 Ft • aktív dolgozó 3000 Ft
Éves: nyugdíjas, diák, munkanélküli 4000 Ft • aktív dolgozó 6000 Ft
A befi zetés lehetséges: a mellékelt csekken, átutalással vagy rendezvényeinken.

In memoriam: Dr. Havasi Tibor
Dr. Havasi Tibor 1959. július 
11-én született a Győr melletti 
Téten. Általános és középisko-
lai tanulmányai után 1983-ban 
végzett a Pécsi Janus Pannoni-
us Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán. Ezt 
követően került Sárvárra, ahol 
a Sárvár-Celldömölki Ügyvédi 
Munkaközösség alkalmazásá-
ban ügyvédjelöltként dolgozott. 
Sikeres szakvizsgáit követően 
1985 óta tevékenykedett ügy-
védként. Lehetőségeihez mérten részt vett a 
jogászi és ügyvédi közéletben. A Magyar Jo-
gászegylet Vas Megyei Szervezetének alelnö-
keként a sárvári csoportot is vezette.
Szabadidejében sokat olvasott. Szeretett 
világot látni és a színház is közel állt hozzá. 
Igazi sportbarát volt, szurkolóként több ran-

gos sporteseményen vett részt 
nem csupán idehaza, de külföl-
dön is. Emellett amatőr szinten 
maga is sportolt - teniszezett, 
focizott, tekézett, síelt, és pó-
kerezett). Legnagyobb sportsi-
kere – amire s nagyon büszke 
volt –, hogy megnyerte az I. 
Magyar Jogász Póker Opent.
Egyesületünk munkájában 
szinte a legelejétől részt vett. 
Amikor ideje engedtem, akkor 

mindig eljött rendezvényeinkre. Tisztségvá-
lasztó közgyűléseinken – több alkalommal is 
– mindenki megelégedésre ő elnökölt.
Sajnos Tibornak hosszú évek óta voltak szív-
problémái. November 3-án, vasárnap 61. 
életévében távozott a földi világból. Fele-
sége, Erika asszony és Adrienn lánya mellett 
egyesületünk is gyászolja.
Emlékedet kegyelettel őrizzük, Isten veled 
kedves Tibor!

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

Szerkeszti: Az egyesület vezetősége.
9700 Szombathely, Hollán E. u. 13. • E-mail: halmay@halmay.hu • www.halmay.hu


