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MOA INFO – ELŐSZÓ

Kedves Olimpiai 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.

Július
Július 1.

A MOA ekkor kapta az értesítést a családtól, hogy 77 éves korában elhunyt Ivanics Tibor, aki
1996-tól 2009-ig volt a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának, 1997-től 2001-ig pedig a
MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottságának a sokoldalú tagja.
Július 10.

A MOB és a Nők a Sportban Bizottság tagjától vettünk búcsút az Óbudai Temető Főnix
termében. Somkuti Annamária a Magyar Tánc Sport Szakszövetség elnöke volt 2013-ig,
illetve több mint ötven évet töltött el a táncsportban versenyzőként, edzőként,
pontozóbíróként és sportvezetőként.
Július 11.

Kisbér Város Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Akadémia Zsivótzky Gyula névadó
ünnepséget rendezett. A Város Sportcsarnoka a továbbiakban az olimpiai bajnok atléta nevét
viseli. Az eseményen köszöntőt mondott a MOB elnöke, Borkai Zsolt, majd a MOA főtitkára
a bajnok városhoz való kötődését ismertette. A Zsivótzky család tagjai meghatódottan
nyilatkoztak az eseményről.

Július 17.

A Magyar Olimpiai Bizottság Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Magyar Olimpiai
Akadémia a helyiekkel karöltve megemlékezést tartott Tatabányán, a Bányászváros, Újtelepi
temetőben Szepesi Gusztáv olimpiai bajnok labdarúgó születésének 75. évfordulója
alkalmából. A MOA részéről Győr Béla, a csapattársak közül Gelei József olimpiai bajnok
emlékezett.

Július 18.

Örök nyugalomra helyezték a Farkasréti temetőben Ivanics Tibort, a MOA Tanács, valamint a
MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság volt tagját, továbbá neves labdarúgóedzőt és
olimpiakutatót. A MOA Tanács nevében Győr Béla mondott búcsúbeszédet.
Július 20.

Dr. Jakabházyné Mező Mária vezetésével megérkezett az öt fős magyar küldöttség Tátra
Lomnicra, a Szlovák Olimpiai Akadémia nemzetközi ifjúsági táborába, ahol öt országot
összesen 58 diák képviselt. Az esti megnyitón a Szlovák Olimpiai Bizottság elnöke, František
Chmelár üdvözölte a jelenlévőket.
Janek Györgynek, a BVSC-Zugló Szabadidő-wellness Szakosztály vezetőjének köszönhetően
Zugló turistalátványosság lett. Az „Amiért a harang szól” című rendezvény immár hatodik
éve hozza lázba a külföldieket a Hősök terén. A Janek György atlétaedző és Foltán László
olimpiai bajnok kenus által megálmodott hazafias kerékpáros zarándoklat, illetve az ahhoz
kapcsolódó program és koszorúzás ma már a főváros kulturális életéhez szorosan
hozzátartozik. Az ötkarikásokat S. Dömölky Lídia, Varga János, Varga Jánosné és Győr Béla
képviselte.
Július 21.

Hétfőn izgalmas programmal folytatódott a szlovákiai nemzetközi olimpiai tábor, melyben
négy magyar fiatal vett részt (Isztl Patricia, Gulyás Lili a Csik Ferenc iskola, Kopcsik Patrik
Zsolt, Bódy Botond a Csanádi iskola kitűnő tanulói). A táborban öt ország diákjai
sportprogramok mellett ismerkedtek az olimpiai mozgalommal. Hétfőn a Dunajecen a vadvízi
evezésé, délután az úszásé volt a főszerep.
Július 22.

A szlovák nemzetközi tábor résztvevői a Csorba-tónál a nordic-walkingal ismerkedtek, majd
délután olimpiai témájú előadásokat hallgattak.
Július 23.

A Szlovák Olimpiai Akadémia nemzetközi táborának 3. napján a Fair play került középpontba
Katarina Raczova előadása során. A táborozók délutáni fenyőfácskákat ültettek a 10 évvel
ezelőtti viharban kipusztult fák helyére.

Július 24.

Izgalmas programokkal folytatódott csütörtökön a Szlovák Olimpiai Akadémia tábora a
Magas-Tátrában. A magyar diákok kipróbálhatták a versenyszánkót, szlovák olimpikonokkal
beszélgettek, vízi aerobikoztak, majd éjszakai hegyi túrával zárták a napot. A szánkópályán a
MOA főtitkára is lecsúszott.
Július 25.

A nemzetközi diáktábor utolsó napján Tátra Lomnic Símúzeumába látogattak a fiatalok. Az öt
ország mini delegációi rengeteg élménnyel tértek haza szombaton az egyhetes táborból, ahol
az olimpiai mozgalom alapértékei és a nemzetközi kapcsolatépítés mellett rengeteg új
sportággal, valamint a Magas-Tátra természeti adottságaival ismerkedhettek meg.
Július 28.

A vendéglátó magyarokkal összesen hat ország diákjainak részvételével kezdődött el a
Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) hagyományos, ötödik alkalommal meghirdetett
nemzetközi nyári tábora. Budapestre Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és
Szerbiából érkeztek fiatalok. A TF-en 27 diákkal és 8 vezetővel indultak a színes programok.
A nyitónapon a kajak-kenué és a sportlövészeté volt a főszerep.
A MOA főtitkárának köszöntője után egy általános olimpiai totót töltöttek ki a gyerekek,
majd Dr. Szikora Katalin, a MOA Tanács tagja, a TF tanszékvezetője mutatta be a TF
kertjében található Kárpáti Károly emlékhelyet és tölgyet, a szoborparkot és olimpiai
emléktáblákat. Később Sidi Péter, olimpiai 6. helyezett világ- és Európa-bajnok sportlövővel
találkoztak a TF Takács Károly lőterén, ahol az olimpikon bemutatta új fegyverét, majd
Foltán László és Vaskuti István olimpiai bajnok kenusok előadását hallgatták a táborlakók.
Július 29.

Kedden gazdag program várt a Magyar Olimpiai Akadémia 5. Nemzetközi Olimpiai
Táborának résztvevőire. Először a Puskás Ferenc stadionba látogattak el, majd a Magyar
Olimpiai és Sportmúzeumot tekintették meg. Délután Fábián László, olimpiai bajnok
öttusázó, a MOB sportigazgatója tartott előadást, ezt követően pedig a TF sportcsarnokában
kézilabda mérkőzéseken küzdhettek egymással az öt karika színeibe öltözött csapatok.
Július 30.

Szerdán a nemzetközi tábor vendégeinek sorát Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok
öttusázó, a Magyar Öttusa Szövetség fejlesztési igazgatója, megbízott főtitkára nyitotta, őt
Pulai Imre kenus olimpiai bajnok követte. Ebéd után a TF sportcsarnokának folytatódtak az
előző napon megkezdett sportversenyek. Vacsora után pedig Németh „Nyiba” Sándor
birkózó olimpikon zárta a napi vendégek sorát.

Július 31.

A csütörtöki élménybeszámolókat Tatár István kétszeres olimpikon atléta, a Budapesti
Honvéd Atlétikai Szakosztály igazgatója és Wichmann Tamás, olimpiai ezüst és bronzérmes
„kenukirály” tartotta. Az előadások után a Nanjingba, az Ifjúsági Olimpiára induló magyar
csapat eskütételére sietett a tábor minden résztvevője, majd Budapest nevezetességeinek
megtekintése következett. Vacsora után a Szusza Ferenc Stadionba indult a csapat, ahol az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét tekintették meg a táborlakók.
Augusztus
Augusztus 1.

A MOA Nemzetközi Olimpiai Táborának 5. napja a megemlékezésről és az összegzésről
szólt. Reggeli után Tömösvári Sándor vezetésével a szokásos szellemi vetélkedő került
lebonyolításra, majd a Farkasréti temetőbe indult a tábor csapata Győr Béla vezetésével. A
bajnokok emlékfalánál és sírjainál tisztelegtek.
Augusztus 2.

Az olimpiai tábor lakói szombaton a reggeli után a MOB Székház felé vették az irányt. Az
irodában Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára kalauzolta végig a csapatot. Ezt
követően a MOM Uszodában vizes sportnap került lebonyolításra. Ebéd után eljött a búcsú
pillanata.
A sikátori falunapon idén is sor került a Zsivótzky Emlékfutásra, amelyet ezúttal is közösen
rendezett meg az olimpiai bajnok kalapácsvetőnk nevét viselő kör és a helyi önkormányzat. A
verseny távja, immár hagyományosan, a Zsivótzky Gyula második világcsúcsát jelentő 73,76
méterrel volt azonos, és ezt a színes program részeként bárkinek futva lehetett teljesítenie.
Augusztus 3.

Idén 44. alkalommal rendezték meg a Vajdaságban, Adán a nemzetközi kézimunka és gyűjtő
találkozót, amelyen rendre 1200-1600 alkotó jelenik meg a műveikkel (festmény, kézimunka,
faragás), valamint az olimpiai, sport és egyéb gyűjtők kollekciói (jelvény, bélyeg, képeslap,
söröskorsó stb.) összeállításokkal. A találkozón a Borovitz házaspár vett részt.
Augusztus 4.

Kecskemét-Katonatelepen köszöntöttük 100.születésnapján Szemerédyné Törös Olga
tornászt, aki az 1936-os berlini olimpián bronzérmet nyert. Olgi néni korához képest jól
viselte a riporterek, fotósok hadának ostromát. Isten éltesse!
Augusztus 5.

Megrendülten értesültünk, hogy életének 69. évében elhunyt Ránkyné Németh Angéla
olimpiai és Európa-bajnok gerelyhajító, a MOB Nők a Sportban Bizottság tagja.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt. Pataki Lászlóné iskolaigazgató, aki 2001-2008-ig igazgatta a
budafoki Hajós Alfréd iskolát, amely 2008-ban Kolonics György nevét vette fel.
Augusztus 7.

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör négy esztendeje szervez olimpiai délelőttöket az
önkormányzati napközis táborban. A program lényege, hogy egy vagy két sportolót meg
hívnak a táborba, akik élménybeszámolót tartanak, majd ezt követően olimpiával kapcsolatos
játékokat szerveznek a gyerekeknek. Az idei vendégek: Varga János, birkózó olimpiai bajnok
és felesége Varga Gabriella, atléta, Gedó György, ökölvívó olimpiai bajnok, Keszthelyi
Rudolf, tornász olimpikon, továbbá Hóbor Béla nemzetközi röplabda-játékvezető és Decsi
Tamás világbajnok kardvívó.
Augusztus 09.

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 50 yardos (45,72 méter) amatőr
úszóversenye már tizenöt éve nagy siker, amelynek az idén is Bükfürdő volt a házigazdája.
Az egyesület névadója tiszteletére megrendezett versenyre Halmay Zoltán szülőfalujából,
Magasfaluból a korábbi évekhez hasonlóan – ötvenfős delegáció érkezett, akik között sok
vállalkozó szellemű úszó is akadt.
Augusztus 16.

Binder Ottó, lovasolimpikon és lovassági vezérőrnagy születésének 125. évfordulója
alkalmából emlékversenyt rendezett a Burzon Lovasudvar, a kunszentmártoni Önkormányzat
és a helyi baráti kör az Érparti Lovaspályán. A versenyt a MOA Főtitkárasszonya nyitotta
meg, majd Binder Ottó sírjánál dr. Szabó János az olimpiai kör elnöke ismertette az
olimpikon életútját. A koszorúk elhelyezése után a Dani Margit Sportcsarnokban Dr. Czuczi
Mihály polgármester köszöntötte a vendégeket és a MOA Főtitkárával koszorút helyeztek el
Dany Margit (1928. Amszterdam, vívás 6. hely) emléktáblájánál.
Augusztus 18.

A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen
megemlékezést tartott Németh Imre olimpiai bajnok atléta halálának 25. évfordulója
alkalmából a bajnok Farkasréti temetőben lévő sírjánál, ahol Németh Mónika, az unoka
képviselte a családot. A megemlékezést a MOA főtitkára tartotta.
Augusztus 19.
Mély részvét mellett örök nyugalomra helyezték az Angeli úti Urnatemetőben az augusztus 5én tragikus hirtelenséggel elhunyt Pataki Lászlónét, aki 2008-as nyugdíjba vonulásáig a Hajós
Alfréd (majd Kolonics György) Általános Iskola tanára, majd igazgatója volt. Igazgatói
minőségében sokat tett az iskolában az olimpiai eszme ápolásáért, nagyon jó kapcsolatot ápolt
a MOA Tanácsával.
Augusztus 23.

Huszonharmadik könyvének megjelenésével ünnepelte 75. születésnapját a nemzetközi
szinten is jegyzett olimpiakutató, az eredetileg vegyészmérnök, egyetemi tanszékvezetőként

nyugdíjba vonult „nagydoktor” Hencsei Pál. A Műszaki Egyetemen 2008-ig dolgozott, de már
idejében kellemes időtöltést választott: beleásta magát az ötkarikás játékok történetébe.
Dr. Hencsei Pált február 28-án elütötte egy autó, azóta lábadozik. Február vége óta több
fontos szakmai feladata lett volna, de ha felépül nagy vágya többek között, hogy Zugló
sporttörténelmét is feldolgozza, amit már el is kezdett, hisz három éve társszerzőként ő
foglalta össze a BVSC-Zugló elmúlt száz esztendejét.
Augusztus 23.

A Magyar Olimpiai Akadémia 32 fős delegációja Szabadkára utazott. A küldöttséget Valihora
István a Palicsi Olimpia Sportegyesület elnöke várta a szerb városban, aki 1989-től áll
kapcsolatban a MOA-val. A város mozgalmas életébe lehetett bepillantást nyerni az ETNO
Fesztivál kapcsán, majd látogatást tettek a Városházán, megtekintették a múzeumot, a város
emlékművét és koszorút helyeztek el Vermes Lajos és Sztancsics György sírjánál, ezután
Palicsra utaztak. Kevesen tudják, hogy Észak-Bácska üdülőhelyén, Palicson az újkori olimpiai
játékok előtt Vermes Lajos sportversenyeket szervezett sajátos versenyszámokban.
Augusztus 24.
A MOA Főtitkára köszöntötte Palicson a Hotel JEZERO Vermes-termében a szépszámú érdeklődőt,
majd felkérte Prof. Dr. Szakály Sándor MOA alelnököt a „Sportvezető katonák a két világháború
közötti Magyarországon” című előadásának megtartására. Ezután Dr. Szikora Katalin MOA tanácstag
„ A XIX. századi „előolimpiák”, Athéntól Palicsig” című előadását kísérték figyelemmel a jelenlévők.
Dr. Printz János MOA tanácstag „Olimpiai körök Magyarországon” címmel a hagyományőrző körök,
egyesületek, az olimpiai eszme ápolása „zászlóshajóinak”mintegy negyedszázados tevékenységét
vázolta. Vaskuti István olimpiai bajnok a „Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete” alelnöke az
egyesületről adott tájékoztatást. Valihora István „A palicsi olimpia és hozadéka” című előadását
követően szót kért Vermes Lajos unokája, aki elmondta, számára öröm, hogy nagyapja sportjátékát
„előolimpiának” nevezik. Vermes Lajos versenyző, edző, pedagógus volt, emellett az ókori olimpiák
szerelmese. Az újkori olimpiák előtt 16 évvel, 1880-ban alapította meg a palicsi sportjátékokat.
Kezdetben birkózásban, távolugrásban, súlylökésben versenyeztek, majd a következő években mind
több versenyszámmal bővült a program. Olimpiai bajnokaink – Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia, Varga
János, érmeseink Kassai-Farkas András, Mohácsi Ferenc emelték a delegáció rangját.
Augusztus 28.
Mély részvét mellett a Szent István Bazilikában búcsúztattuk az augusztus 5-én elhunyt Ránkyné
Németh Angéla olimpiai és Európa-bajnok atlétát. A MOB Elnökség nevében Regőczy Krisztina
ezüstérmes jégtáncos, a Nők a Sportban Bizottság elnöke méltatta a bajnok olimpiai mozgalomban
betöltött szerepét.

Szeptember
Szeptember 3-5.
A Szlovák Olimpiai Akadémia szervezésében került sor a Visegrádi Négyek Olimpiai Akadémiáinak
Szemináriumára Tátra Lomnicon. A tanácskozáson- amelyet Miroslav Bobrik SOA elnök nyitott megezúttal Ukrajna képviselői is részt vettek. A MOA delegációja a Főtitkár Asszony vezetésével (Szijj

Lilla. Győr Béla és Dr. Szabó Lajos) a magyar akadémia speciális területeiről tájékoztatta a
jelenlévőket.
Szeptember 10.
Jákon, szülőfalujában avatták fel a kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó Novák Dezső emléktábláját.
Egyúttal a sport- és szabadidőközpont felvette Novák Dezső nevét. Az esemény végén a Ferencváros
és a Haladás vegyes öregfiúk csapata a helyi öregfiúkkal mérkőzött.
Szeptember 11.
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör szeptemberi rendezvényén a vívásé volt a főszerep. Szilágyi
Áron, olimpiai aranyérmes, Decsi Tamás, világbajnoki bronzérmes és Decsi István Mesteredző, Tamás
édesapja és edzője, illetve a Kertvárosi Vívó SE elnöke többek között az elmúlt évek nagy
vívósikereire emlékeztek.
Szeptember 13.
Tíz évvel ezelőtt, 2004. szeptember 13-án hunyt el a legendás magyar úszóedző, Széchy Tamás. A
Magyar Úszó Szövetség szervezésében, szombaton délelőtt, a Farkasréti temetőbeli sírjánál
tanítványai és tisztelői emlékeztek az évfordulón. az „úszópápára”
Szeptember 15.
A Magyar Olimpiai Akadémia kihelyezett ülést tartott Várpalotán, a Thury-várban. Az országos
szervezet tanácsa negyedévente ülésezik, ebből minden esztendőben egy alkalommal vidéki
helyszínen ülnek össze. Talabér Márta polgármester köszöntötte a Tanács tagjait. Aján Tamás
megköszönte a Polgármester Asszonynak a Várpalotai Olimpiai Barátok Körének támogatását. Az
ülésen a Főtitkár Asszony adott tájékoztatást az utolsó negyedév programjairól, kiemelten a 64.
Vándorgyűlés (Budakalász) előkészületeiről és az Olympiá-ba szervezett tanulmányútról.
Szeptember 17.
Balatonszemesen helyezték örök nyugalomra a kétszeres olimpikon Csutorás Csabát, a 21-szeres
bajnok atlétát, aki 2014. augusztus 25-én hunyt el Budakeszin, a helyi kórházban.
Szeptember 20.
A Gödöllői Királyi Kastély felújított lovardájában rendezte meg a MOB Emlék- és Hagyományőrző
Bizottsága a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen az Olimpiai és Sport Témájú Gyűjtők XVI.
Nemzetközi Találkozóját. Hét nemzet közel 100 gyűjtője hozta el az eseményre sporttémájú kincseit.
Szeptember 22.
Urányi Jánosról és Fábián Lászlóról az első kajak olimpiai bajnokainkról nevezték el az UTE Tímár
utcai vízi sporttelepét.
Szeptember 23.
Miklós László, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör titkára „Magyar vívó olimpikonok emlékíven”
címmel előadást tartott az Internetes Bélyeggyűjtő Klub által rendezett IV. Filatéliai
Szabadegyetemen, Pátyon.

Szeptember 23.
A Németh Imre iskolában a névadó születésnapi ünnepségével indult az olimpiai iskolák 2014/15.
tanéve. A II. világháború utáni első olimpiai aranyat szerző kalapácsvető unokája Németh Mónika (az
ugyancsak aranyérmes Miklós leánya) a MOA főtitkárával helyezte el a koszorút az emlékfalon.
Szeptember 25.
A békéscsabai Ligeti temetőben Dr. Jakabházyné Mező Mária búcsúztatta Medovarszki Jánost, aki a
MOB és a MOA Tanácsának tagja volt 1993-tól 2001-ig. A MOA Tanácsát Győr Béla képviselte.
A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör őszi első összejövetelének vendége Kasza Róbert olimpikon,
világ- és Európa-bajnok öttusázó volt.
Szeptember 26.
Egy esztendővel ezelőtt, 2013. szeptember 26-án Gyöngyös Város Barátainak Köre kezdeményezésére
vette fel Kiss Antal nevét a Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola tornacsarnoka. Tóni
bácsi az évfordulón mexikói élményeit osztotta meg a tanulókkal, majd közös gyalogláson vettek
részt.
Szeptember 27.
A budakalászi Kós Károly Művelődési Házban rendeztük a Magyar Olimpiai Akadémia 64.
Vándorgyűlését, amelyen Rogán László polgármester köszöntötte a 140 fő érdeklődőt. A megnyitót
Prof. Dr. Szakály Sándor a MOA alelnöke tartotta. A résztvevők a nanjingi és a tokiói hősök előtt
tisztelegtek. Szilágyi Liliánával Ali Csilla, Dömölky Lídiával, Rejtő Ildikóval, Juhász Katalinnal a
Főtitkár Asszony, Kausz Istvánnal, Ambrus Miklóssal, Gelei Józseffel Dr. Printz János MOA
tanácstag készített interjút. A vándorgyűlésen Ivan Cherny elnök vezetésével részt vett a szlovák
olimpiai klubok népes delegációja, kiegészülve a Vajdaság két képviselőjével Valihora Istvánnal és
Táborosi Lászlóval. A délutáni program a Kálvári-dombon folytatódott a város panorámájának
megtekintésével, majd csatlakozott a társaság a szüreti felvonuláshoz. A vándorgyűlés értékét emelte a
Magyar Olimpiai és Sportmúzeum olimpiákat bemutató kiállítása, amelyet Dr. Szabó Lajos állított
össze.

Szeptember 28.
Szijj Lilla vezetésével Budapest nevezetességeivel ismerkedtek a szlovák vendégek, majd a
Farkasréti temetőben Győr Béla kalauzolta a csapatot,ahol tisztelegtek bajnokaink
emlékhelyénél. A program a Magyar Olimpiai Bizottság székházában zárult, amelyet a MOA
főtitkára mutatott be.
Szeptember 29.
Farkas János labdarúgó olimpiai bajnok halálának 25 éves évfordulóján a Farkasréti temetőben tartott
megemlékezésen Ujvári Ferencné, a hagyományőrző munkacsoport tagja méltatta a bajnok életútját.
Ezután a csapattárs Mészöly Kálmán beszélt a közös emlékekről. Az MLSZ részéről jelent volt Sipos
Jenő, a Cigány Válogatottat és a Farkas János Alapítványt Mezei István elnök képviselte.

Szeptember 30.
A 2013. szeptember 10-én elhunyt Gurics György olimpiai bronzérmes, világbajnok birkózó
emlékének adózva temetésének első évfordulóján síremléket avattak Dunaújvárosban a
díszsírhelyénél, amelyen Győr Béla méltatta az olimpikon birkózó életútját. A Hagyományőrző
albizottságot Varga János és Varga Jánosné képviselte.

