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MOA INFO – ELŐSZÓ
Kedves Olimpia Barátok!

Ígéretünkhöz híven 2014-ben is folytatjuk a MOA INFO terjesztését, ami képet ad a Magyar Olimpiai
Akadémia sokrétű munkájáról. Lapunkat negyedévenként jelentetjük meg, immár új, A/5-ös
formátumban. Köszönjük az eseményekről küldött híreket. Amennyiben az olimpiai mozgalommal
kapcsolatos bármilyen tájékoztatást közzé kívánnak tenni kiadványunkban, annak 2014-ben is helyet
adunk.

Dr. Aján Tamás
elnök

Dr. Magyar Zoltán
alelnök

Dr. Szakály Sándor
alelnök

Tagok: Győr Béla, Horváth Vilmos, Dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár, Kékesi László, Dr. Printz
János, Dr. Szabó Lajos, Szijj Lilla, Dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, Dr. Takács Ferenc, Dr.
Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella.

ÁPRILIS
Április 6.
A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör vendégei Viczián Vera, vancouveri sífutó olimpikon,
továbbá Liu Shaolin Sándor, vancouveri, illetve szocsi rövidpályás gyorskorcsolyázó voltak.
A sportolók élményeikről, eredményeikről és a sport hazai és nemzetközi helyzetéről
meséltek az érdeklődőknek. Sándor a márciusi világbajnokságon megszerezte a sportág első
hazai aranyérmét, erről is beszámolt az odalátogatóknak.
Április 7.
A Hídverő Olimpiai Baráti Kör vendége Németh Ferenc, kétszeres olimpiai bajnok öttusázó
volt. Az élménybeszámoló a szlovákiai Karván került megrendezésre, ahol a római olimpia
hőse ottani szerepléséről, karrierjéről, illetve családjáról is mesélt.
Április 09.
A MABEOSZ Gyűjtő Szakosztálya emlékív és bélyeg kiállítást rendezett Székesfehérváron.
A kiállítást Égi Tamás a város alpolgármestere nyitotta meg. Miklós László a Várpalotai
Olimpiai Baráti Kör titkárának „Magyar vívó olimpikonok” emlékíves anyaga aranyérmes

lett. A hat keretoldalasra fejlesztett gyűjtemény mellett még két egyéb témájú anyaga is
aranyérmet kapott. Gratulálunk!
Április 09.
Hét iskola I-II. korcsoportos birkózói versenyeztek egymással a Szent-Györgyi Albert
iskola grundbirkózó versenyén. A diáksereget Tóth András igazgató, Ancsin László a XVI.
ker. jegyzője, a Magyar Szumó Szövetség elnöke és Csatári József olimpiai bronzérmes
birkózó üdvözölte. A testnevelők és a szülők óriási biztatása mellett a hazai csapat lett a
győztes. A mérkőzésvezető szakemberek, Forrai Attila és Szanathi Ferenc véleménye szerint
a grundbirkózás a legfiatalabb birkózók kiválasztását segíti.
Április 12.
Miklós László, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör titkára, „Magyar vívó olimpikonok”
emlékíves anyaga aranyérmes lett a székesfehérvári emlékív és levélzáró bélyeg kiállításon.
A hat keretoldalasra fejlesztett gyűjtemény mellett még két egyéb témájú anyagával is győzni
tudott. A kiállításon megjelent Horváth Zoltán vívó olimpiai bajnok, aki a győztes
emlékíveken szerepel, valamint a Magyar Vívó Szövetség képviseletében Mészáros József is.
Április 15.
A Magyar Olimpiai Akadémia iskolái közül 20 intézmény összesen 320 (1-8. osztályos)
tanulója versenyzett a Puskás Ferenc Stadionban. Győr Béla, a MOA Tanács tagja,
köszöntője után Rózsa István , a versenybíróság elnöke, sípjára kezdetét vette a 60 m-es
síkfutás, majd a távolugrás, a kislabdahajítás, végül az izgalmas 8x50 m-es váltófutás.
Valamennyi tanulónak minden versenyszámban indulnia kellett. Ezt a speciális versenyt
1999-ben hirdette meg a MOA (akkor még 10 olimpiai iskola volt!). 2010-től Németh Imre
nevével fémjelzik a versenyt azzal a céllal, hogy tisztelegjenek kalapácsvető olimpiai
bajnokunk emlékének és erősítsék az iskolák sportkapcsolatait. Miután Szlatényi György és
Kékesi László, a MOA Tanács tagjai átadták a díjakat, dr. Jakabházyné Mező Mária, MOA
főtitkár, Németh Imre londoni sikerére emlékezve koszorút helyezett el a szobornál. Az
iskolák tanulói virággal tisztelegtek.
Április 17.
A Budapesti Diáksport Szövetség és az Olimpiai Bajnokok Klubja közötti megállapodás
lehetőségével élve aranyérmes labdarúgók jártak a Lónyai utcai 12 osztályos Szent-Györgyi
iskolában. Az iskola osztályai közötti labdarugó bajnokság győzteseinek Gelei József és Ihász
Kálmán osztotta ki a díjakat. A találkozó a zsúfolt díszteremben folytatódott, ahol a két
bajnok felelevenítette élményeit és válaszoltak a fiatalok kérdéseire.
Egy éven belül immár a második osztálytermet nevezték el neves sportolóról Tatabányán a
Dózsa György Általános Iskolában. Az elmúlt évben Kiss Antal, olimpiai ezüstérmes
gyalogló, míg idén a még aktív, sőt mi több, további sikerek előtt álló kézilabdázó hölgy, Herr
Orsolya nevét vette fel a tanintézmény egyik terme.. A Győri Audi ETO válogatott kapusa

elérzékenyülve mondott köszönetet egykori tanárainak, és üzent a gyerekeknek is: tűzzenek ki
célokat és ne adják fel soha!
Április 23.
A Debreceni Köztemetőben (Nagytemető) megemlékezést tartott a MOB Emlék és
Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai Akadémia a 25 éve elhunyt Hódos Imre
olimpiai bajnok emlékére. A bajnok életútját a MOA főtitkára méltatta. A Hajdú-Bihar
megyei Sporttörténész Egylet nevében Pécsi Imre elnök és dr. Fésüs László koszorúztak.
Április 24.
A Magyar Olimpiai Akadémia leány szivacskézilabda tornát hirdetett a legfiatalabb
korosztálynak. A mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskolában öt csapat vett részt a
tornán. Eredményhirdetés előtt, az Olimpiai Himnuszt követően a MOA főtitkára emlékezett
szellemi olimpiai bajnokunkra, majd Pető Tamás 8.o. tanuló szavalata után megkoszorúzták
Mező Ferenc emléktábláját az aulában, ahol a névadóról szóló állandó kiállítást is
megtekinthették a játékosok. A tornát a Zuglói Hajós Alfréd iskola csapata nyerte.
Testnevelő: Szocsák Gábor
A Csanádi OBK összejövetelére két atlétanő fogadta el a meghívást Ajkler Zita (távolugró)
és Papp Krisztina (hosszútávfutó) személyében. Két-két olimpián vettek részt és
tapasztalhatták meg a játékok semmihez sem fogható varázsát.
Április 25.
Megjelent a Magyar Olimpiai Akadémia 2013-as Évkönyve. A kiadvány mintegy 260 oldalon
mutatja be a szervezet működését, az olimpiai mozgalom hazai vonatkozású jelentős
eseményeit, történéseit, a MOA-val kapcsolatos több mint 100 rendezvényt. Az évkönyv a 27.
a sorban. A kiadvány több mint 25 szerző munkájának közös eredménye, a szerkesztést dr.
Hencsei Pál és Horváth Vilmos végezte.
Április 26.
A Magyar Olimpiai Akadémia Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban rendezte 63.
Vándorgyűlését. A találkozóra az ország szinte minden szegletéből több mint százan érkeztek
a két napos rendezvényre. A jelenlévőket Babák Mihály, a város polgármestere, az olimpikon
vendégeket érdemeik felsorolásával a MOA főtitkára köszöntötte. Győr Béla, a MOA Tanács
tagja a 62. vándorgyűlés óta elhunyt olimpikonokra, sportemberekre emlékezett, majd Fábián
László, a MOB sportigazgatója osztotta meg szocsi élményeit a hallgatósággal. Ezután igen
tartalmas, és színes beszélgetést hallhattak a jelenlévők Siklós Erik, a MOB Marketing és
Kommunikációs igazgatójának vezetésével, Engi Klára és Tóth Attila jégtánc olimpikonokkal
valamint Kónya Zsófia rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikonnal, aki Szocsiban
versenyzett. Rövid szünet után dr. Molitórisz Pál. ny. városi főügyész beszélt
dokumentumokkal alátámasztva az olimpiai bajnok kardvívó Tersztyánszky Ödön és Szarvas
város kapcsolatáról. A MOA elismerések átadása után Benkó Attila a Kós Károly Művelődési

Ház és Könyvtár vezetője meghívta a jelenlévőket a 64. Vándorgyűlésre, Budakalászra.
Roszik Zoltán múzeumigazgató tárlatvezetésével zárult a rendezvény.
Április 27.
A MOA szarvasi vándorgyűlésének résztvevői felkeresték Tersztyánszky Ödön házát, ahol dr.
Szikora Katalin méltatta a vívó eredményeit, majd koszorút helyeztünk el az emléktáblánál.
Ezután a Vízi színházhoz látogattunk, amelyet Bődi János az Integrál Zrt. elnökvezérigazgatója mutatott be, majd a Holt-Körösön hajóval közelítettük meg az Arborétumot.
Itt Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna Szarvas Város Barátainak Köre elnöke kalauzolt
bennünket. Szarvas nevezetességeihez dr. Dezső István a szarvasi kör korábbi elnöke vezette
a 90 fős csapatot.
Április 29.
A Zuglói Ötkarikás Esték rendezvénysorozat vendége Módos Péter, birkózó olimpikon
volt. A kiváló sportoló nem győzött csodálkozni, mikor edzője (Bacsa Ferenc), majd egykori
osztályfőnöke (Schekk Ilona - Csanádi) váratlanul megjelentek a színpadon. De a nézőtéren
ott voltak jelenlegi klubjának a Kertváros SE-nek az ifjú tehetségei, illetve a zuglói Móra
Ferenc Általános Iskola igazgatója (Horváth Gizella) és diákjai. A beszélgetést Riersch Tamás
vezette.
Április 30.
Ófehértón 2008 óta évente rendhagyó olimpiai vetélkedőt szervez Pazonyi György a helyi
általános iskola, a baktalórántházai kistérség és a beregszászi iskola tanulói számára, amelyre
olimpiai bajnokokat hív meg. Ezúttal Pulai Imre fogadta el a meghívást, aki a kenuzástól a
bob sportágig beszélt pályafutásáról. Kajak-kenu sportágban Eb, vb és olimpiai aranyérmet
nyert. Az iskola tornatermében az „Olimpia és nevelés” című kiállítás fogadta a csapatokat és
az érdeklődőket. A csapatok összetétele rendhagyó volt: 4 fő középiskolás, 4 fő általános
iskola felső tagozatos és négy fő alsó tagozatos diák hajolt a feladatlapok fölé. A játékvezető
Győr Béla MOA Tanács tagja volt, a díjakat Pulai Imre és a MOA főtitkára adta át.
A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Intézet 50 végzős diákját a
ballagási ünnepségen Rabi Ferencné igazgató búcsúztatta.
MÁJUS
Május 02.
Immár harmadik évtizede rendezi meg a búcsi Katona Mihály Alapiskola évenkénti atlétikai
napját. A verseny elsődleges célja - amint Győző Andrea igazgatónő elmondta - a jó
hangulatú közösségformáláson túl a tehetségek felfedezése és továbbgondozásuk
megszervezése. A rendezvényre ellátogatott Magyar Imre, huszonnyolcszoros szlovák bajnok
hosszútávfutó, illetve a lólengés első számú nemzetközi szaktekintélye, a kétszeres olimpiai
bajnok, dr. Magyar Zoltánt is felnevelt dr. Vigh László is.

Május 03.
Életének 71. évében elhunyt Bánhidy László testnevelő tanár, szakedző, sportvezető, a
Csanádi OBK alapító tagja.
Május 07.
Dr. Szabó Lajos igazgató fogadta a békéscsabai szervezőket és a MOA főtitkárát a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeum új helyiségében. A találkozó célja: közös konferencia szervezése az
I. Világháborúban elhunyt olimpikonok és sportolók emlékére. Szigeti Csaba sportszervező és
Medovarszky János volt MOA tanácstag a békéscsabai fogadókészséget és szervezést
ajánlották fel.
Május 08.
A világon talán egyedülálló módon, Magyarországon a sportnak is önálló ünnepnapja van. Az
idei sportnapi ünnepséget azonban ezúttal egy rendhagyó verseny előzte meg; az ötletgazda a
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör volt. A kerület iskolái számára egy triatlon versenyt
rendeztek, melynek stílszerűen a „Tisztelet a Példaképeknek” címet adták. A nyertesek neves
sportolóktól – Nébald György olimpiai bajnok kardvívótól, Mohácsi Ferenc olimpiai
bronzérmes kenustól, dr. Géczi István olimpiai ezüstérmes labdarúgókapustól -, illetve a
Magyar Olimpiai Akadémia képviselőitől, dr. Jakabházyné Mező Máriától és Győr Bélától
vehették át az elismerésüket. Ezt megelőzően Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és
Kovács Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket. A Magyar Sport Napja alkalmából
rendezett ünnepség ezúttal is az uszodánál elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával
végződött.
Május 09.
A kétszeres labdarúgó olimpiai bajnok, Novák Dezsőre emlékeztek az általános iskolások. A
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az olimpiai bajnok tiszteletére. labdarúgó tornát
rendezett az olimpiai iskolák 7-8. évfolyamos diákjai számára, amelyen dr. Csomor Ervin a
XVI. ker. alpolgármestere és Tóth András igazgató köszöntötte az aulában felsorakozott
csapatokat, ahol megjelent Novák Dezsőné, a bajnok özvegye és dr. Géczi István ezüstérmes
labdarúgó. A 14 mérkőzésből álló tornát a Csanádi iskola csapata nyerte!
Dr. Konrád János szervezésében a Garamvári Szőlőbirtok budafoki pincészetében az olimpiai
bajnokok hagyományos összejövetelére került sor.
Május 11-18.
A Nemzeti Olimpiai Akadémiák vezetőinek és képviselőinek 12. ülését rendezték meg a
görögországi Olympiában. A Magyar Olimpiai Akadémiát Győr Béla és Szlatényi György, a
Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagjai képviselték.

Május 14.
Az Iráni Olimpiai Bizottság vezetői budapesti látogatásuk alkalmával a Magyar Olimpiai
Akadémia elnökével, dr. Aján Tamással és főtitkárával, dr. Jakabházyné Mező Máriával
találkoztak. Az ázsiai sportvezetők – Kiomarsz Hasemi elnök és Sahroh Sahnazi főtitkár ,
továbbá Mohammadreza Akhundi tanácsadó -- a MOB székházában tájékoztatást hallgattak
meg a MOA történetéről és működéséről. A sportvezetők többek közt a két ország közötti
sportegyüttműködés lehetőségeiről tárgyaltak.
Május 14.
Rendhagyó helyszínen és rendhagyó tempóban zajlott a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör
májusi rendezvénye. A helyszínt a klub életében először a Corvin Mátyás Gimnázium és
Műszaki Szakközépiskola biztosította. A szervezők öt sportágat mutattak be mindössze
hatvan perc alatt. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, a szöuli
olimpia bajnoka, hatszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok, és Marosi Ádám, a legutóbbi
londoni olimpia bronzérmese, nem mellesleg négyszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok
öttusázók vállalták, hogy kalauzolják a nézőket az öttusa világában. A rendezvény egy
bensőséges pillanattal kezdődött: Hóbor Béla röplabda-játékvezető, a baráti kör alelnöke
köszöntötte a nemrég 85. életévét betöltő klubelnököt, Borovitz Tamást, aki a kertvárosi
sportbarátoktól egy személyre szóló (feliratozott) válogatott pólót kapott.
Május 15.
Az Óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra Felkai László olimpiai bajnok 1964. Tokió)
és kétszeres bronzérmes 1960. Róma, 1968. Mexikóváros) vízilabdázót.A család nevében dr.
Felkai Péterné méltatta sógora életútját. Az aranyérmes csapatból Bolvári Antal búcsúzott,
végtiszteletet nyilvánítottak Ambrus Miklós, Bodnár András, Kárpáti György, Konrád János
csapattársak, valamint az FTC, a Magyar Vízilabda Szövetség, a MOB nevében dr.
Jakabházyné Mező Mária az olimpiai érmek megszerzését elevenítette fel. A katolikus papi
búcsúztatást dr. Tomkó László atya celebrálta.
Május 16.
A zuglói dr. Mező Ferenc Általános Iskolában Mező-nap volt Az eseményen szokás szerint a
névadó, dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnokunk lánya Mező Zsuzsanna és az ötkarikás
iskolákat koordináló Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, dr. Jakabházyné Mező Mária is
részt vettek. A dr. Mező Ferenc Emlékérmek átadása után a kitüntetettek és a vendégek
közösen koszorúzták meg a névadó emléktábláját. Ezt követően Gombár Eszter, volt diák
jelképesen átadott 200.000 Ft-ot az iskolában működő Diákokért Alapítványnak, majd
Cziráky Péter testnevelő bejelentette, hogy megalakult a Mező Diáksport Egyesület, mely a
jövőben a Magyar Korcsolya Szövetség utánpótlásbázisa lesz.

Május 21.
A MOB Nők a Sportban Bizottság által meghirdetett művészeti pályázatra beérkezett
művekből kiállítás nyílt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban, amelyet Regőczy Krisztina
nyitott meg. A zsűri döntését dr. Szabó Lajos igazgató ismertette. Ezen az ünnepségen
„Életmű” díjat kapott Pohl Anett úszóedző, akinek életútját a MOA főtitkára méltatta.
A Zuglói Ötkarikás Esték szervezői ötödik, egyben utolsó rendezvényükre a Szingapúri
Ifjúsági Olimpián két arany- és egy ezüstérmet szerző úszót, Kapás Boglárkát hívták meg. A
II. Nyári Ifjúsági Olimpiát augusztus 16 és 28 között a kínai Nankingban rendezik 14-18 éves
fiatalok számára. A beszélgetőtárs Riersch Tamás újságíró volt.
Május 22.
Elhunyt Gedővári Imre olimpiai bajnok kardvívó, 62 évet élt.
„BENNE VAGYUNK” elnevezéssel az újpesti Bene Ferenc iskola sportnapján labdarúgás (4
csapat), röplabda (3 csapat), szivacskézilabda (3 csapat) tornán mérték össze erejüket az
olimpiai iskolák nevezett csapatai. Kökény Bea, Pádár Ildikó kézilabdázók és Szívós Márton
vízilabdázó „hagyta ott” kéznyomatát Szász György Munkácsy –díjas szobrászművész
segítségével. A mérkőzésekkel párhuzamosan 15 állomás játékos akadályait kellett legyőzni
azoknak, akik nem játszottak a csapatokban. Délután a szülő-gyerek kosárlabda, röplabda és
labdarúgó mérkőzések zajlottak, ezután vidám váltóversenyekkel zárták a tartalmas Bene
napot. A projektvezető Gyimesiné Kramer Judit tanárnő volt. Gratulálunk!
Május 23.
Bozsik Kupa labdarúgó tornát immár 17. alkalommal rendezte a szőnyi általános iskola. A
program az aulában lévő Bozsik József emlékfalnál koszorúzással kezdődött, majd a pályán
görög ruhás lányok zászlóbehozatala, felvonása, olimpiai láng meggyújtása, galambok
röptetése után Potháczky Mária igazgató megnyitotta a versenyeket. Dr. Géczi István
ezüstérmes labdarúgó humorral fűszerezett előadása, pedagógiai tanácsai magukkal ragadták
a diákokat, pedagógusokat. A labdarúgó tornán nyolc csapat vett rész.
Helyezések: 1. Halassy Olivér Ált. Iskola –Újpest
2. Hajós Alfréd Ált. Iskola – Pesterzsébet
3.Hajós Alfréd Ált. Iskola – Zugló
A Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai
Akadémia megemlékezést tartott Urányi János, kajakos olimpiai bajnok halálának 50.
évfordulója alkalmából a Csepeli temetőben. A Hagyományőrző Munkacsoport tagjai ezután
az ugyancsak a Csepeli temetőben nyugvó Bajkó Károly olimpiai bronzérmes birkózó,
Maszlay Lajos olimpiai bronzérmes vívó, és Sárdi Lajos, a Hagyományőrző Munkacsoport
volt tagja sírjánál is megemlékeztek, és elhelyezték a megemlékezés virágait.
A szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére a
Magyarország-Anglia 7:1-es mérkőzés 60. évfordulóján köszöntötték Tóth II Józsefet 85.

születésnapja alkalmából és egyben megemlékeztek angolverő csapatunkról is, melynek
jobbszélsője volt Tóth II József, aki a mérkőzés ötödik gólját szerezte.
Május 23-június 04.
„Debrecenhez és a vonzáskörzetéhez kötődő élsportolók az olimpiákon” címmel kiállítást
rendezett a Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet a debreceni Decathlon Áruházban.
Május 24.
A XIV. Budapesti Nagy Sportágválasztón a MOB sátoránál nagy sikere volt az olimpiai
totónak. Szülők, gyerekek együtt töltögették a szelvényeket, a telitalálatosok szelvényekből
fél óránként sorsoltunk és a MOA főtitkára jutalmazta a játékosokat.
Május 25-június 30.
A debreceni Déri Múzeum a Magyar Kard Napja alkalmából kiállítást rendezett. A HBM
Sporttörténész Egylet a Hajdú-Bihar megyei vívás történetét feldolgozó anyaggal gazdagította
a kiállítást.
Május 27.
A MOA és a Csanádi iskola szervezésében került sorra a SINOSZ Sportcsarnokban a VII.
Csanádi szivacskézilabda kupa a fiú és leány U 8-as (2005. január 1. után születettek) és a
kézilabda kupa az U 10-es fiúk számára.
Az 1956-ban olimpiai bajnokságot nyert kardvívó aranycsapatunk győri születésű tagja,
Hámori Jenő volt a szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
legutóbbi vendége. Az esti beszélgetésen a hagyományőrző egyesület tagjai mellett a
Szombathelyi Vívó Akadémia képviselői is ott voltak és aktívan kérdeztek a nem mindennapi
vendégtől.
Május 28.
A XII. kerületi SE-GYAK Diana Általános és Középiskolában a már hagyományos
Dianafeszt alkalmából Steiner László igazgató sportolókról elnevezett termeket avatott fel. A
tornatermet a magyar kosárlabdasport egyik legkiemelkedőbb alakjáról az Európa bajnok
Greminger Jánosról, a 9/b osztálytermet Csipes Ferenc és Tamara olimpia és világbajnok
kajakozókról, míg az 1/b termét Sákovicsné Dömölky Lidia vívó olimpiai bajnoknőről.
Május 29.
Várpalotán a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskolában fogadta Cseh Lászlót és
edzőjét, Turi Györgyöt a helyi baráti kör. Az olimpiai ezüstérmes úszó beszélt pályafutásáról,
a kezdetekről, sikerekről és csalódásokról egyaránt.
Halmay Zoltán, kétszeres olimpiai úszóbajnok, halálának évfordulóján a Farkasréti temetőben
lévő sírjánál a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület minden évben
koszorúzással emlékezik. Az idén a 8 fős halmay-s csapattal együtt hajtott fejet a bajnok

szülőfalujának delegációja, a budapesti Csanádi Árpád Baráti Kör, az MTK sportegyesület,
valamint a Brüll Alfréd Hagyományőrző Egyesület.
A Csanádi OBK vendége volt Majsai Károly négyszeres paralimpikon (1984-1996) között,
paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok asztaliteniszező.
Május 30.
Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Csanádi Árpád iskola, amelyen a teljes Csanádi
család és számos olimpiai bajnok vett részt. Rabi Ferencné igazgató a nagy előd Schlegel
Oszkár érdemeit méltatva az iskola fejlődését, eredményeit, a tantestület helytállását ecsetelte.
Büszkén sorolta fel az iskola olimpiai bajnokait Berki Krisztián (torna), Kozák Danuta, Szabó
Gabriella (kajak-kenu). 1989 óta 17 olimpikon, 12 Világ és Európa bajnok koptatta az iskola
padjait. Az ünnepségen megkoszorúztuk Csanádi Árpád, Schlegel Oszkár és Deák Ferenc
„Bamba” emlékszobrát. A jubileumon a három kiváló sportember családtagjai is részt vettek.
A legeredményesebb sportolók és tanulók díjazásával fejeződött be az ünnepség. Az ünnepség
befejezése után Engi Klára olimpikon jégtáncos nyitotta meg az olimpiai formaruhákat
bemutató kiállítást.
Rangos labdarúgótornát rendezett a MOB Sportiskolai programjához tartozó Csanádi Iskola a
Ferencváros labdarúgóival közösen, az FTC népligeti sportcentrumában. Az eseménnyel dr.
Csanádi Árpád és Deák Ferenc előtt tisztelegtek a fiatalok.
Május 31.
Bene-napot tartottak az általános iskolások Újpesten. Az eseményre Kökény Beatrix és Pádár
Ildikó kézilabdázók és Szívós Márton vízilabdázó látogatott el. A Bene-kupát három
sportágban rendezték meg: röplabda, szivacskézilabda, illetve labdarúgás. A gyerekeknek
továbbá ügyességi feladatokat szerveztek, illetve délután a szülők is beszállhattak a játékokba.
JÚNIUS
Június 01.
Gyöngyös Város Barátainak Köre a város 680 éves évfordulójához kapcsolódva dr. Fejes
András paralimpikon sportereklyéiből, könyveiből, publikációiból rendezett kiállítást a
Vachott Sándor Városi könyvtárban, ahol a paralimpikon a városnak ajánlotta a kiállítás teljes
anyagát. Dr. Fejes András kétszeres világbajnok, háromszoros VB bronzérmes. 1967-ben
kerekes székes asztalitenisz kategóriában a Világ Legjobb Parasportolója címet kapta.
Június 03.
Az Ujpesti Polgár Centrumban bemutatták Kassai-Farkas András olimpiai bronzérmes kenus
életútját összegző könyvét „A víztől az olajig” címmel. Az archív képekkel, saját festményei
fotóival gazdagon illusztrált életrajzi kiadvány számba veszi a szerző élsportolói pályafutását,
kudarcként megélt olimpia szerepléseit, a háború éveit, a nehézségeket és a hithez való
közeledését. A szerzővel Dobor Dezső újságíró, az AIPS elnökségének tagja beszélgetett. A
szerző Sákovicsné Dömölky Lídiának, Tokió vívó olimpiai bajnokának elsőként dedikálta
könyvét.

Június 04.
A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra dr. Gedővári Imre olimpiai bajnok
kardvívót. A ravatal a Makovecz teremben volt, a búcsúztatáson a csapattársak: Szabó Bence,
dr. Nébald György, Bujdosó Imre és Csongrádi László után Pézsa Tibor emlékezett. Hamvait
a Hóvirág utcai felső temetőben helyezték családi sírba. Szöul bajnokáról alapítványt
neveztek el, amely az utánpótlás vívókat fogja támogatni.
Június 04.
Szerda este 18 órakor, a Kálvin téri Református Templomban vettek végső búcsút az életének
81. életévében elhunyt olimpiai bronzérmes labdarúgótól, Dr. Orosz Páltól. A család, a
Ferencváros, a volt csapattársak, a tisztelők előtti szertartáson megemlékeztek
sportpályafutásáról is. Az olimpiai mozgalom képviseletében Győr Béla, a MOA Tanács és a
MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság tagja, a Hagyományőrző Munkacsoport vezetője
volt jelen.
Június 06.
A MOB Női Bizottsága nevében Popperné Novák Ilonka olimpiai bajnok úszót (1952.
Helsinki) budai otthonában látogatta meg dr. Jakabházyné Mező Mária és Bóbis Ildikó
ezüstérmes vívó. A 89 esztendős egykori klasszis szellemileg, mentálisan kiváló állapotban
van, azonban a mozgás már igen nehézkes számára.
Várpalota Város Önkormányzata, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör és a Várpalotai Bányász
Sportkör a Thury-várban közönségtalálkozót szervezett a 70-szeres labdarúgó válogatott
Nyilasi Tibor szereplésével.
Június 07.
A Csemői Sport és Szabadidőközpont ünnepélyes avatása alkalmából a „Csemői
sportereklyék” című kiállítást dr. Jakabházyné Mező Mária nyitotta meg.
Június 11.
Dr. Aján Tamás elnök vezetésével a MOB tanácstermében ülést tartott a MOA Tanácsa.
Elfogadásra került a 64. Vándorgyűlés témája, amelyet a Főtitkár Asszony terjesztett elő
(Nanjingi Ifjúsági Olimpia és az 1964-es tokiói játékok kapják a főszerepet). Győr Béla és
Szlatényi György a NOA XII. Szemináriumáról tájékoztatta a tanácstagokat (94 ország, 145
résztvevő Olümpiában). A nemzetközi olimpiai mozgalomról Aján Tamás elmondta, hogy az
olimpiai mozgalom óriási változáson megy keresztül. Több ezer javaslatot kaptak a Thomas
Bach vezette NOB munkabizottságok., a szakemberek ezeken dolgoznak. A mozgalomnak a
felgyorsult világhoz alkalmazkodni kell, de fontos a gyökerek megtartása, az olimpiai
hagyományok ápolása. Győr Béla az olimpiai táborról tájékoztatott, dr. Szikora Katalin
bejelentette, hogy az MSTT november 14-én konferenciát rendez a TF-en.

Június 12.
A nyári szünet előtti utolsó rendezvényét tartotta a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör. A
rendezvényen Szűcs Lajos olimpiai bajnok és világválogatott labdarúgó, illetve a Ferencváros
kapuslegendája, az olimpiai ezüstérmes dr. Géczi István segített az érdeklődőknek a
labdarúgó VB-re való hangolódásban.
Június 13.
A 88 éves korában elhunyt Grosics Gyula. A legendás kapus 86 válogatott szereplése során 59
győztes, 14 döntetlen és 13 vesztes mérkőzésen védett.
Június 14.
Aranydiplomát kaptak a TF 1960-1964 évben végzett hallgatói. Dr. Radák Zsolt dékán
köszöntötte a Hepp Ferenc teremben megjelenteket, akiket „olimpiai évfolyamként”
jegyeznek, hiszen a római olimpia évében kezdték tanulmányaikat és a tokiói olimpia évében
diplomáztak. Azóta minden nyári olimpia évében találkozót szerveznek! A MOA Tanácsából
Aján Tamás, Takács Ferenc és Jakabházyné Mező Mária kapott aranydiplomát.
Elhunyt Hubainé Gajdos Ágnes Irén (1948-2014) röplabdázó. A Bardi Gyöngyi, Bánhegyiné
Radó Lucia, Biszku Éva, Biszku Zsuzsa, Feketéné Csapó Gabriella, Hubainé Gajdos Ágnes,
Királyné Siry Emerencia, Schadekné Eichkler Katalin, Schlégl Judit, Szalayné Sebők Éva,
Szloboda Zsuzsa, Torma Ágnes, edző Kotsis Attiláné. Ez a gárda IV. helyezést ért el a XXI.
Nyári Olimpiai Játékokon 1976-ban Montreálban.
Június 15-29.
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 24. Ifjúsági ülésszakán a MOA önkénteseként vett részt
Szabó Szandra és Ivanics Balázs Olümpiában. A fő téma az „Olimpiai értékek” és ezek
sokszínűségének tiszteletben tartása volt. A megnyitó ünnepség után megkoszorúzták P.
Coubertin emlékoszlopát az Olimpiai Ligetben. Az előadók közül Isidoros Kouvelos NOA
elnök és Jim Parry előadását élvezettel hallgatták. Délutánonként a 13 fős csoportokat
különböző nemzetiségű koordinátorok irányították. A szabadidőt a sportpályákon, az estéket
kulturális programokkal töltötték. A záró esten magyar népviseletbe öltözve csárdást mutattak
be fergeteges sikerrel, majd megtanították „csárdásozni” a bátrabb vállalkozókat.
Június 16.
Szabó János a Nógrádi Sporttörténeti Egyesület titkára a zagyvarónai Bátki József Közösségi
Házban a labdarúgó VB-ék Nógrád-megyei szereplőiről tartott előadást, amelyhez kiállítást is
szervezett.
Június 18.
A MOA főtitkára és Dr. Printz János a Zsivótzky Gyula Olimpia Kör Egyesület elnöke
szakmai megbeszélésen vett részt a Kisbéri Önkormányzatnál, ahol a Városi Sportcsarnok
névadó ünnepségének részleteit beszélték meg.

Június 23.
1894. június 23-án megalapították a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot Párizsban, a Sorbonne
Egyetemen. A MOB a TF szoborparkjában rendezte az olimpiai napi ünnepségét, amelyen
Borkai Zsolt elnök köszöntő szavai után P.Coubertin szobrát koszorúztuk meg. A korábbi
bajnokok jelenlétében bemutatták a Nanjing-i nyári olimpiai játékok versenyzőinek mentorait.
A Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület ülésén dr. Printz János elnök értékelte a 2013
június 23-tól eltelt időszakot. Tavalyi döntésük óta az Olimpiai Napjától (június 23.)
számítják az új szezon kezdetét. Az egyesület egyre több rendezvénnyel hívja fel a figyelmet
magára, kiemelte az olimpiai körök országos találkozójának megrendezését. Zsivótzky Gyula
nevét, emlékét a helyi önkormányzattal karöltve emléknappal, díjjal, falunapi futóversennyel
őrzik.
Június 24.
A 64. Vándorgyűlés szervező bizottsága ülést tartott Budakalászon a Faluházban. Rogán
László a város polgármestere a program bővítésére javasolta a délutáni szüreti rendezvényhez
való csatlakozást. Benkó Attila a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a
kulturális programot szervezi.
Június 25.
Elhunyt Gulyásné Szabics Magdolna a BSE volt válogatott kosárlabdázója, aki a XXII. Nyári
Olimpia Játékokon Moszkvában IV. helyezést elért magyar csapat tagja volt, 1973, 1975, és
1977 években megválasztották az „Év játékosa”-nak. Beválasztották a magyar kosárlabdázás
halhatatlanjai közé.
Június 26.
Az 1984-es New York-i Fáklya Világjátékokon ezüstérmes, a szöuli paralimpián társaival a
dobogó harmadik fokára felálló asztaliteniszező Majsai Károly látogatott el a Csanádi Árpád
Olimpiai Baráti Kör rendezvényére. A jelenleg is aktív hódmezővásárhelyi születésű
asztaliteniszező, Tóth Attila moderálása mellett tartott élménybeszámolót.
Június 29.
1879.június 29-én 105 taggal alakult a Keszthelyi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet. A
születésnapi megemlékezésre a Balaton Színházban került sor, amelyen dr. Iglódi Endre a
Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör vezetőségi tagja elevenítette fel a korabeli történéseket.
Június 30.
A Bazilikában helyezték örök nyugalomra Grosics Gyula olimpiai bajnokot. A Nemzet
Sportolója címmel is kitüntetett kapust Orbán Viktor miniszterelnök, Borkai Zsolt MOB
elnök, Kis Mihály a Grosics Gyula Sportiskola igazgatója és még sokan mások búcsúztatták.
Az Újbudai Grosics Gyula Sportiskola tanárai és diákjai megrendülten vettek búcsút Gyula
bácsitól. A MOA nevében a Főtitkár Asszony és Győr Béla helyezte el a kegyelet koszorúját.
Isten nyugosztalja a Fekete Párducot!

