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Hagyományőrző Bizottság 

2018. évi beszámolója 

 

Érsekújvári Gyula temetése 2018. Június 1-én, (meghalt május 3-án) Pesterzsébeten volt, 83 évet élt. 

A temetésen én képviseltem a röplabda szövetséget.  

Gyuszi bácsi röplabda edző volt Spartacusnál, újpesti Dózsánál utánpótlás szinten, sok fiatal 

tehetséges válogatott szintű játékos került ki a kezei alól. ( Novák Laci, Glózik János, ifjabb Grozer 

György és jómagam. 

Gyuszi bácsi üzenete: “Ha rám gondoltok ne sírjatok, mosolyogjatok és akkor engem az Úr átölel” 

 

Deján temetése: Vörs, 2018.06.02. 13:00  

Popovics Dejan válogatott röplabdázó (1952-1956) május elején hunyt el (1931-2018).  

Röplabda válogatott játékos és válogatott edző is volt. Kétszer volt világbajnokságon 52, és 56-ban. 

A Vasas csapatában játszott és magyar bajnok is volt. Utolsó 30 évében egy osztrák magán 

gimnáziumban volt tornatanár. Bohém vidám ember volt a temetését is ez a hangulat képviselte. 

. Több Világbajnokságon (Moszkva 1952., Párizs 1956.) vett részt a Magyar Válogatott tagjaként. 

 

Székesfehérváron voltunk június 9-én szombaton a szenior válogatottal. Kettő mérkőzést nyertünk 

2:0-ra, Fehérvár és Győr csapatát győztük le. A torna díszvendége Tatár Mihály és Nagy István 

voltak. Fehérvári vendéglátóink nagyon kedvesek voltak mindenkit meghívtak egy babgulyásra.  

A torna jó volt felkészülésnek. 

Június 21-24. Nemzetközi Ostravai senior röplabda versenyre utaztunk .Játékosok Schildkraut 

Krisztián, Soós István, Dr Kun László, ,Tóth Gábor, Karmos Zoltán, Pető Gábor, Gazsi Péter, ,Kovács 

Attila, Gulyás Ferenc, Király Zsolt. 

 

 

Kotsis Attiláné Gabi néni köszöntése 

Június 19-én a Rozmaring étteremben tartottuk 

a három Nagyságunk felköszöntését. Gulyás 

László volt a műsorvezető. Dr Kovács Ferenc 

elnök tartotta az első köszöntést, majd Ludvig 

Zsolt főtitkár és a Főváros részéről Danada 

Judit köszöntötte legendáinkat. Mészöly 

Kálmán válogatott labdarúgó is jelen volt, aki 

Bardi Gyöngyi férje. Jó hangulatú , barátságos 

este volt. 
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Dr Lángfy György a Sport kórház főorvosa 2018 06 08-án elhunyt. Temetés 06.26-án a Megyeri úti 

temetőben volt, Újpesten. 

Jánosi Ferenc 

2018. június 27-én meglátogattuk 80. születésnapja alkalmából Jánosi Ferencet és a röplabda 

szövetség nevében felköszöntöttük Tatár Mihállyal, Buzek Lászlóval, és Nagy Istvánnal együtt. 

A 64-es olimpiáról beszélgettünk kellemes hangulatban és visszaemlékeztünk a régi szép időkre. Jó 

volt hallani a régi sztorikat. 

 

A Magyar Röplabda Szövetség Hagyományőrző Bizottsága az elmúlt hetekben a 179-szeres 

válogatott Kovács Károlyt 70., illetve az edzőként a Kecskeméttel bajnoki címet szerző Karagics 

Mátyást 60. születésnapja alkalmából köszöntötte. 

 

A 70 éves Kovács Károly Villányban ünnepelte születésnapját régi röplabdás társainak – Buzek 

László, Nagy István, Mondi József, dr. Dávid László – társaságában, és itt lepte meg őt az MRSZ 

ajándékával a bizottságot képviselő Király Zsolt. 

 

Az izsáki öt csapatos válogatott tornán köszöntötték fel Karagics Mátyást, a 60. születésnapja 

alkalmából (Izsákon, az utánpótlás-válogatottaknak hat hetes felkészülési edzőtábora volt, s ennek a 

záró hétvégéjén rendezett tornán vett részt a szenior válogatott is). 

 

 

 

 

 

 

Karagics Mátyás játékosként és edzőként is 

egyszer-egyszer volt bajnok, s utóbbi 

beosztásában kétszer nyert Magyar Kupát. 

Játékos-pályafutása befejezése után 1981-ben 

lett edző, egy évet töltött Szegeden, utána 

pedig 19 évig Kecskeméten edzősködött. Mai 

napig gimnáziumi tornatanárként dolgozik. A 

felnőtt eredményei mellett serdülő, ifjúsági és 

junior bajnoki címet is nyert utánpótlás 

csapataival. Olyan neves válogatott 

játékosokat neveld ki, mint például Nyúl Attila, 

Halász Ferdinánd vagy Szabó Zoltán. 
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SZENIOR RÖPLABDÁSOK TENISZVERSENYE 2018  

A szenior férfi röplabdások hagyományos páros teniszversenye ismét Dunakeszin került 

megrendezésre. Az idei verseny nagynevű díjátadói a magyar röplabda kiemelkedő személyiségei, − 

„Gabi néni” Dr. Kotsis Attiláné, edzőlegenda, ex-szövetségi kapitány, Tatár Mihály 265-szörös 

válogatott és Buzek László 266-szoros válogatott – voltak. 

További eseményeink, melyeket megünnepeltünk: 

• Dr Holvay Endre 100éves évforduló megemlékezés 

• Évzáró Ünnepség 2018 BM Palota 

• Felköszöntések és kitüntetések 

 

Budapest, 2019.05.08.                 

                      Hagyományőrző Bizottság 

                        Király Zsolt  
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