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2012. november 30-án, 
pénteken este fél 7 órától 
asztalitenisz „aranycsapa-
tunk” kapitánya, Jónyer 
István lesz olimpiai baráti 
körünk vendége. Gergely 
Gábor után a világklasz-
szis trió újabb tagjával 
kerülhetünk közelebbi 
kapcsolatba. A négyszeres 
világ- és négyszeres Eu-
rópa-bajnok pingpongozó 
jelenleg az asztalitenisz szövetség alelnöke. 
1967–1982 között 35 alkalommal nyert ma-
gyar bajnokságot, 6-szor egyéniben, 11-szer 
párosban és 8-szor vegyes párosban. Pálya-
futása csúcsára 1975-ben jutott fel, amikor 
Calcuttában egyéniben és párosban is vi-
lágbajnok lett. A Jónyer-Klampár-Gergely 

trió legnagyobb sikerét 1979-ben, Phenjan-
ban érte el a kínaiak 5:1 arányú legyőzésé-
vel a világbajnoki döntőben. Ez asztalitenisz 
sportunk utolsó világbajnoki címe! A szom-
bathelyi Wagner Vendéglőben sorra kerülő 
élménybeszámolóra minden sportbarátot 
szeretettel várunk!

A halottak napja alkalmából egyesü-
letünk elhunyt tagjainak sírjainál koszo-
rút helyeztünk el és mécsest gyújtottunk, 
így tisztelegtünk emlékük előtt. A Jáki úti 
köztemetőben Füzessy József, Kárándy 
József, Szarka Károly és Balogh József 
sírjánál, míg a Batthyány-Strattman László 
templom kolumbáriumában Németh Pál 
és Polgár Béla urnasírja előtt emlékez-
tünk. Ugyancsak mécsest gyújtottunk és 
koszorút helyeztünk el Dombóvári Sán-
dor vaskeresztesi sírján.

Halottak napi megemlékezések

Tóth Győző és Gál László Dombóvári Sándor 
vaskeresztesi sírjánál tisztelegnek
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A londoni olimpia zárónapján ünnepelte 
70. születésnapját Szarka Zoltán, Mexikó 
olimpiai bajnok labdarúgója, egyesületünk 
alapító tagja. Az időpont egyezőség miatt ki-
csit később, 2012. szeptember 13-án köszön-
töttük olimpiai baráti körünk nevében. Az 
ünnepeltet elkísérték családtagjai is. Horváth 
Vilmos, egyesületünk elnöke üdvözölte a szép 
számmal megjelent ünneplő publikumot, majd 
méltatta Szarka Zoltán emberi és sportolói 
nagyságát. A dicsérő szavakat a későbbi be-
szélgetőpartnerek, a Haladás jeles labdarúgói 
is megerősítették. Halmosi Zoltán, Király 
Ferenc és Iszak Sándor nem csak a pályán 
voltak Zoli társai, hanem a civil életben is ba-
ráti szálak kötik össze őket. Gál László alel-
nökünk és a közönség kérdései nyomán egy 
remek hangulatú beszélgetés bontakozott ki, 
ahol meglepően sok új történettel és sztorival 
lettünk gazdagabbak. Szarka Zoltán pályafu-
tása elindításában nagy szerepet játszott Ká-
roly bátyja, aki sajnos már nem ünnepelhe-
tett együtt öccsével. Az ünnepelt könnyeivel 
küszködve beszélt róla. Az est végén megható 
pillanatok következtek, érkezett a születésna-
pi torta és Marton János harmonika kíséreté-
vel a jelenlévők szívvel-lélekkel énekelték a 
Boldog születésnapot, illetve a Haladás indu-
ló ismert szövegét.

A bensőséges hangulatú est végén egy po-
hár pezsgővel koccintottunk az ünnepelttel. 
Boldog születésnapot, Zoli! Isten éltessen 
még sokáig közöttünk!

Születésnapi ünnepség Szarka Zoltán tiszteletére

Olimpiákról a Múzsák kertjében
2012. szeptember 16-án a Savaria Mú-

zeum előtti park a Múzsák kertjévé alakult 
át. A múzeumparkban felállított sátrak között 
ott volt egyesületünk standja is. Olimpiai totó, 
relikviák, emléklapok, sportkönyvek várták 
a sportbarátokat.  Az érdeklődők Hatos Gá-
bor olimpiai bronzérmes birkózóval és Né-

meth Zsolt vb-ezüstérmes kalapácsvetővel, 
Pars Krisztán mesterével is beszélgethettek. 
A múzeum épületében egyesületünk elnöke, 
Horváth Vilmos tartott vetítettképes előadást 
„Tudós elmék az olimpiákon” címmel. Baráti 
körünk méltán népszerű standja Mecséri An-
namária tagtársunk munkáját dicséri.

Szombathely díszpolgára lett Szar-
ka Zoltán, akit egyesületünk az év ele-
jén javasolt erre a megtisztelő címre. 
November 10-én, a Szent Márton Gálán 
adták át az elismerést olimpiai bajnok 
labdarúgónknak. Sikeres pályafutását 
az önkormányzat által adományozható 
legmagasabb rangú kitüntetéssel ismer-
ték el.

Szívből gratulálunk és jó egészséget 
kívánunk!
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Friss bronzérmesünk volt a vendég

Kocsis Sándor végleg hazatért

November 10-én a Malom utcai klubunk-
ban a szombathelyi szabadfogású birkózóis-
kola kimagasló egyénisége Hatos Gábor és 
mestere Veréb István látogatott el hozzánk. 
Az estnek különös pikantériát adott, hogy 
előző nap jött a régen várt jó hír: Gábor üz-
bég ellenfele doppingvétsége miatt olimpiai 
bronzérmes lett. A Haladás VSE 74 kg-os 
karfi olfülűje, így EB- és vb-bronzai után ötka-
rikás érmet is tehet egyre zsúfoltabb vitrinjé-
be. Veréb István – a bejátszott képek nyomán 
– kommentálta Gábor londoni meccseit, szak-
szerűen elemezve azok erényeit és gyengesé-
geit. Megtudhattuk, hogy a szabadfogás igazi 
ázsiai felségterület, hiszen a 74 kg-osoknál 
csak 3 európai volt, így Gábor sikere még ér-
tékesebb. Szó esett a másik szombathelyi bir-
kózóról, Ligeti Dánielről is, aki Bundesliga-
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Veréb 
István szerint Daninak bőven van ideje, hogy 

Temetés volt, de egyben a magyar futball 
ünnepe is: hazatért az Aranycsapat utolsó ide-
gen földön eltemetett tagja. Kocsis Sándor 
hamvait szeptember 21-én, 83. születésnapján 
Puskás Ferenc sírja közelében végső nyuga-

kárpótolja magát, a mostani tapasztalatokat 
is felhasználva léphet majd előbbre. Minden 
esetre a Veréb-műhely az idén bizonyított: a 
tavaszi EB-n Ligeti ezüst-, míg Hatos bronzér-
met nyert. A friss olimpiai medálos végezetül 
elmondta, hogy nekifeszül a riói olimpiának 
is, amihez viszont biztos háttér kell. Reméli, 
hogy a sikerek nyomán ez is megvalósul.

lomra helyezték. Az Aranycsapat Alapítvány 
által szervezett újratemetésen a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület – több 
civil szervezethez hasonlóan – díszőrséget ál-
lítva tisztelgett a futball-legenda urnájánál. A 

Szent István-bazilika zsú-
folásig megtelt a gyász-
szertartásra, melyen meg-
jelent többek között Áder 
János államfő és Sandro 
Rosell, az FC Barcelo-
na elnöke is, valamint 
a Kocsis család számos 
tagja. A játékostársak ne-
vében Grosics Gyula, az 
Aranycsapat kapusa és 
Luis Suarez, az első bar-
celonai aranylabdás lab-
darúgó vett végső búcsút 
„Kockától”.



Egy este az olimpiai bajnokkal
Október 15-én a Malom Söröző Olimpia 

termében Pars Krisztián és mestere, Németh 
Zsolt tartott telt ház előtt élménybeszámolót a 
londoni olimpiáról. Mint köztudott, Krisztián 
alig egy hónappal a helsinki Európa-bajno-
ki győzelme után, magabiztos versenyzéssel 
nyerte meg a kalapácsvetés ötkarikás aranyér-
mét. Bajnokunk részletesen mesélt a londoni 
élményekről, a versenyről, s arról, hogy gyer-

mekkori álmát váltotta ezzel valóra. Mestere, 
Zsolt kiemelte, hogy az olimpiai aranyérem 
egy – még a Németh Pali bácsi által elkez-
dett – szisztematikus munka betetőzése. A 
bejátszott kisfi lmen meghatódva néztük azt a 
jelennetet, amikor Krisztán a magyar zászló 
mellett Pali bácsi fényképét is felmutatatta. 
Egyébként bajnokunk néhány kulisszatitkot 
is elárult. Például, amikor a kalapácsvető-ver-
seny egy fennakadt szer miatt több percig állt 
ő az éppen elrajtoló 100 méteres síkfutó döntőt 
nézte meg „kikapcsolódásképpen”, mintegy 
húsz méterről. Zsolt és Krisztián (akik mind-
ketten „halmays” tagok is) elmondták, hogy 
idehaza szembesültek igazán azzal, milyen ér-
téke is van az ötkarikás elsőségnek. Krisztián 
30 évesen szülőhelye, Szentgotthárd dísz-
polgára lett, de más komoly elismeréseket is 
kaptak mindenünnen. Az ünneplés után már a 
jövő évre koncentrálnak. A moszkvai világ-
bajnokságon a DOBÓ SE klasszisa szeretné 

megnyerni a magyar atlétika első vb-címét. 
Edzője szerint – ha semmi rendkívüli nem jön 
közbe – akkor erre jó esélye is lesz. November 
végétől már ezen dolgoznak, jelentették ki a 
lelkes közönség vastapsa mellett.

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