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MOA INFO – ELŐSZÓ

Kedves Olimpiabarátok !

Ígéretünknek megfelelően folytatjuk a MOA INFO terjesztését a Magyar Olimpiai Akadémia 
munkájáról. Lapunkat negyedévenként jelentetjük meg. Köszönjük az eseményekről küldött 
híreket. Amennyiben az olimpiai mozgalommal kapcsolatos bármilyen tájékoztatást közzé 
kívánnak tenni kiadványunkban, annak 2007-ben is helyet adunk.

Dr. Jakabházyné Mező Mária
főtitkár

Dr. Aján Tamás
elnök

a MOA Tanács tagjai:
Fábián László, Győr Béla, Dr. Győri Pál,  Ivanics Tibor, Dr. Nagy Imre, Dr. Printz János,  
Schlegel Oszkár, Dr. Szabó Béla, Dr. Szabó Lajos, Dr. Szakály Sándor, Dr. Szikora Katalin, 
Szlatényi György, Dr. Takács Ferenc

Július
1. A MOSFIT (Magyar Olimpiai és Sportfilatelisták Társasága) olimpiatörténeti és sportfilaté-
    liai témában szellemi versenyt hirdetett meg az ifjúsági bélyeggyűjtők számára.
2-7. Az általános iskolások olimpiai táborában –Ivanics Tibor vezetése mellett - húsz leány és 
     tizenkét fiú tanuló vett részt, a középiskolások – Győr Béla irányításával - kilenc lány és 
     tizenhárom fiúval képviseltették magukat. Összesen ötvennégy diák találkozhatott olimpi-
     konjainkkal: Hargitay András (úszás), Szalay Gyöngyi (vívás), MKB Veszprém KC 
     kézilabdázói (Tombor Csaba, Pásztor István) Dr. Géczi István (labdarúgás), Pulai Imre   
     (kenuzás), Cseresnyés László (lovaglás), Németh Sándor (birkózás). Révész Ferenc 
ipolysági testnevelő tanár vezetésével három vendég diák Szlovákiából is érkezett.
  A záró nap estéjén Jakabházyné Mező Mária az akadémia főtitkára tartott olimpiai témájú, 
     videóval színesített előadást.

3. Megérkeztek a NOA 47. Ifjúsági táborában résztvevő egyetemi hallgatók. Onyestyák 
Nikoletta és Jambrich Miklós. Dongguang Pei a kínai olimpiai nevelésről, Ioanna Karyfofylli 
a 2004-es athéni paralimpiáról, Spyros Kladas az olimpiai létesítményekről, Elena Yaluri az 
athéni olimpiáról és Georgios Plakas a biztonsági intézkedésekről tartott előadást. Jambrich 
Miklós – az egri Eszterházy Károly TK küldötte – a paralimpiáról beszélt a konferencia 
résztvevőinek (96 nemzet, 170 résztvevő) „A szeretet, a békesség és tenni akarás színhelyén 
voltunk…”mondták a hallgatók.

7. Újpesten megalakult a Halhatatlanok Olimpiai Köre. A tizenhat fős alapító tagság Kassai-
Farkas András bronzérmes kenust választotta elnökké, vezetőségi tagok: Földi Mihály és     
Csávás Imre.

12. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör ülést tartott, amelyen az  I. félév eseményeiről tartott 
beszámolót Miklós László titkár.   
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12. Megemlékeztünk Farkasréten Tóth Péter vívó születésének 125. (Sárdi Lajos) és Pelle
István tornász születésének 100. évfordulójáról (Győr Béla)

23. A Peking téged vár olimpiai szellemi vetélkedő ad hoc bizottsága ülésezett. Téma: a ver
senykiírás pontosítása, sajtókapcsolatok (Győr Béla, Hencsei Pál, Ivanics Tibor,
Jakabházyné Mező Mária)

24-29. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia  Olympiában rendezte meg az olimpiai érmesek 
első szemináriumát. Nemzetenként egy-egy 40 évnél fiatalabb, az olimpiai versenyek során 
érmet nyert olimpikont hívtak meg. A magyar olimpikonokat Siti Beatrix, az Atlantában és 
Sydneyben részt vett kiváló kézilabdás képviselte. 23 ország  26 érmest delegált (16 nő, 10 
férfi)

28.Mosdóson Somogy megyei alig ezerszáz lakosú településén olimpiai nap keretében 
emlékeztünk a falu olimpikonjára, Somogyi (Steiner) Rezső, a stockholmi olimpián részt 
vett birkózóra, aki 120 éve, 1887. július 27-én született. Rózsa Norbert olimpiai bajnok 
úszó és Bárdosi Sándor ezüstérmes birkózó, valamint Borhi Zsombor a somogyi kajak-
király is megtisztelte jelenlétével, a hangulatos, több sportág versenyével színesített 
olimpiai napot. A birkózó nevét viselő baráti kör a szomszédos Nagyberkiekkel 
összefogva, ismételten sikeres sportnapot rendezett.

Augusztus

4-17. A III. Nemzetközi ifjúsági sport, kulturális és művészeti fesztiválon 27 ország 
küldöttével vett részt Ott Mercedesz IV. éves TF hallgató a törökországi Denizliben. Az 
előadások utáni szekció üléseken a fő témák voltak: miért fontosak az ilyen jellegű 
fesztiválok? Miért fontos a hagyományőrzés a fiatalok életében? Mennyire vannak egy 
szinten az olimpikonok, paralimpikonok? Mennyire függ a sportolók ismertsége a médiától? 
A Fair play szerepe a sport világában. Hallgatónk Aphrosidiasban – az ókori ásatások egyik 
színhelyén- tartott bemutató előadást hazánkról.

6. A vasi olimpikonok márvány emlékfalának felavatása alkalmából a Vas Megyei Közgyűlés 
és a Megyei Sportigazgatóság bensőséges ünnepséget rendezett Szombathelyen. 
Kovács Ferencnek, a megyei közgyűlés elnökének avatóbeszédét a szép számmal megjelent 
sportkedvelők mellett 19 olimpikon is tapssal köszöntötte. Az emlékfalon - amelyet Csinger 
Péter kőfaragó mester ajánlott fel és készített el -   annak a 28 olimpikonnak a neve szerepel, 
akik Vas megyei sportegyesület színeiben vettek részt ötkarikás játékokon. Sajnos Bechtold 
Jakab sportlövő, Pados Gusztáv díjlovagló és Komatits József vívó már nem lehettek jelen az 
ünnepségen. (Forrás: Fáklya)

11-12. Az 1896-ban, Athénben sikerrel szerepelt, a 100 m-es síkfutásban bronzérmet nyert 
Szokolyi Alajos nevét viselő Olimpiai Kör nagyszabású Sportnapot rendezett Ipolyságon.
Lőwy János polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a Magyar Olimpiai Akadémia 
küldöttségével érkezett olimpiai bajnokokat, Dömölky Lídiát, Novák Ilonkát, Ágoston Juditot, 
Littomeritzky Máriát, Polyák Imrét és Varga Jánost. Előbb Ipolyság történetével ismerkedtek 
a résztvevők, majd Révész Ferenc, az olimpiai klub elnöke a városka sporthistóriáját 
elevenítette fel. Az ünnepséget színvonalas kulturális program színesítette, majd következett a 
sporttörténeti kiállítás megnyitása. A kirándulás második napján az Akadémia küldöttsége 
felkereste a Honti-múzeumot, Palást községet, Hont megye legrégebbi települését.
A program Bernecebarátiban folytatódott, a falunapok rendezvényein valamint a Szokolyi 
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kúriaháznál, melynek falán emléktábla és mindig friss koszorú bizonyítja, hogy Szokolyi 
Alajos emlékét hűen őrzik. Az emlékbeszédeket, koszorúzásokat követően végül a temetőben 
is tisztelegtünk  Szokolyi Alajos síremlékénél.
A Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai bajnokainkkal együtt az olimpiai szolidaritást, a 
megértést erősítve első alkalommal látogatott ilyen nagy létszámban, hivatalos eseményre 
Szlovákiában.

16. A „Peking téged vár” vetélkedő ad hoc bizottsága döntött a felhívás szövegéről, a 
versenykiírás végleges formájáról. (1-2. sz. melléklet)

17. A budakalászi Művelődési Központban szép számú érdeklődő jelenlétében nyitotta meg 
dr. Hencsei Pál azt a kiállítást, amelyen Kassai-Farkas András legsikeresebb képeit láthattuk. 
A bronzérmes festő az 1956-os témájú festményét ajándékozta Schmitt Pál MOB elnöknek, 
amelyet Dömötör Zoltán az Olimpiai Bajnokok Klubja elnöke vett át.

18. A VIII. Halmay úszókupán izgalmas döntőket láttak az érdeklődők. A versenytáv – a 
szokásoknak megfelelően 50 yard volt (45,72 m). Ebben a versenyszámban nyerte első 
olimpiai bajnokságát Halmay Zoltán St.Louis-ban 1904-ben. 51 férfi és 27 hölgy szelte a vizet 
a bükfürdői medencében. A férfiaknál Dobre Norbert (Szombathely), a nők versenyében 
Csóka Krisztina (Szombathely) diadalmaskodott. A versenyt a Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület rendezte.(Forrás: Fáklya)

24. Részt vettünk Páncsics Miklós olimpiai bajnok labdarúgó temetésén a Farkasréti 
temetőben.

28. Ad hoc bizottsági ülést tartottunk a szellemi vetélkedő I-III. fordulóinak kidolgozására.

30. Megállapodás született a Nemzeti Sport szerkesztőségében a szellemi vetélkedő 
beharangozása és fordulóinak megjelentetése témában.

Szeptember

2. Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgóra, az ötvenes évek méltán világhírű 
aranycsapatának balszélsőjére emlékeztünk szülővárosában, Komáromban. Az 
emléknapot a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal szervezte. Grosics Gyula és 
Szepesi György emléktáblát avatott az egykori lakóház falán (Komárom, Árpád utca 13.), 
majd megkoszorúztuk a városi temetőben lévő síremléket, végül a nevét viselő sporttelepen 
bajnoki labdarúgó mérkőzés keretében emlékeztünk az olimpiai bajnok sportemberre. 

5. Akadémiai tanácsülést tartottunk a MOB tanácstermében. Az elmúlt hónapok főbb 
eseményeiről, így a nyári ifjúsági olimpiai táborokról, Olümpiában, az ókori játékok 
színhelyén rendezett olimpikon-, valamint ifjúsági találkozóról, a törökországi kulturális és 
sportfesztiválról hangzottak el tájékoztatók, amelyet Siti Bea kézilabdás olimpikon, 
Onyestyák Nikolett és Jambrich Miklós, továbbá Ott Mercédesz tartott. Tárgyaltunk az ősszel 
Várpalotán sorra kerülő 50. Olimpiai Vándorgyűlés előkészületeiről is. Aján Tamás elnök 
bejelentette, hogy dr. Kertész István lemondott MOA tanácstagságáról, Fábián László 
öttusázó olimpiai bajnokot kooptáltuk a MOA Tanácsába.
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6. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör ülésére látogatott a Főtitkár Asszony, aki tájékoztatta a 
tagságot a jubileumi vándorgyűlés új időpontjáról (november 10-11). Megbeszélték a 
részletes programot és a személyekre szóló feladatokat.

7. Szeptember 7-én (pénteken) „Sport a képes lapokon” címmel kiállítás nyílt a Ceglédi 
Művelődési Központban, amelyet Jakabházyné Mező Mária nyitott meg. A kiállításon dr. 
Kisfaludy Péter gyűjteményével ismerkedhettek az érdeklődők. Dr. Kisfaludy Péter, 
testnevelő tanárból lett ügyvéd, több mint ötezer képeslapból álló gyűjteményéből csak 
mintegy ötszázat állított ki. Az első újkori olimpiától kezdve, az 1936-ban Berlinben rendezett 
olimpiáig kiadott képeslapokat mutatja be az érdeklődőknek.

8. Győrben a hosszú távú kajak-kenu VB került megrendezésre, ahol szép magyar sikereknek 
örülhettünk. (Győr Béla)

9. Szokolyi Alajos, az első újkori olimpia bronzérmese 75 éve, 1932. szeptember 9-én hunyt. 
Ez alkalomból megkoszorúztuk a Bernecebarátiban lévő síremlékét, és a falu Fő utcáján lévő 
emléktáblát. 

14. Eger ünnepe” sorozat nyitó eseményét az olimpiai iskolák hagyományos úszóversenye 
jelentette. Szeleczky László alpolgármester köszöntötte a három középiskola és a hét általános 
iskola csapatát. A Makovecz Imre tervei alapján épült Bitskey Aladár uszoda előcsarnokában 
a névadó mellszobrának megkoszorúzása után kezdődött a verseny. 
Az általános iskolák és középiskolák versenyében egyaránt a Csík Ferenc Általános iskola és 
gimnázium csapata bizonyult legjobbnak. Nem csoda, hiszen csapatukat Kovács Emese 
erősítette, aki már teljesítette a pekingi olimpia ”A” nevezési szintjét. 
Az általános iskolásoknál az egri Kemény Ferenc iskola II. helyezést, a zuglói Hajós Alfréd 
iskola III. helyezést ért el
A középiskolásoknál a Csanádi iskola második, az egri Gárdonyi Géza Gimnázium harmadik
lett. A tanári váltóban az egri versenybírók úsztak a leggyorsabban.

14. A Nemzeti Sportban megjelent I. forduló kérdéseivel rajtolt a „Peking téged vár” szellemi 
olimpiai vetélkedő.

16. Olimpiai levelező versenyt hirdetettek meg általános iskolások részére Kecskeméten a
Kvalitás Plusz Oktatási Bt.(Balanyiné Kurucz Izabella) szervezésében. Céljuk, hogy a mai 
általános iskolás korosztállyal, kezdve az alsó tagozatosakkal, megismertessék az olimpiai 
eszmét, megszerettessék a sporttörténelmet.

19. A „Peking téged vár” szellemi olimpiai vetélkedő értékelő csoportjának megbeszélése.

21. Tizenöt éve nyílt meg Cegléden a Városi Sportmúzeum. A jubileum alkalmából 
figyelemreméltó rendezvénysorozatra került sor. A Ceglédi Gyermek Könyvtárban tartotta
kibővített ülését a MOB Hagyományőrző Bizottsága, amelyen Tótin Lóránt alpolgármester 
köszöntötte a 24 fős szakmai csapatot. Magyar László, a Ceglédi Sporttörténeti Gyűjtemény 
igazgatója a 15 éves gyűjtő munka keresztmetszetét vázolta (az eredményt a kiállító 
termekben néztük meg). Dr. Székely Ferenc a múzeumi albizottság munkájáról, Borovitz 
Tamás az egyéni gyűjtők szeptember 29-i találkozójáról szólt. Szondy István öttusázó 
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olimpiai bajnokunk, a város díszpolgára  megható emlékezést tartott. Olimpikonjaink közül 
dr. Géczi István és Halász János vett részt a tanácskozáson, amely a Kossuth napok nyitó 
rendezvénye volt.

26. A „Peking téged vár” szellemi olimpiai vetélkedő értékelő csoportjának megbeszélése.

29. Nemzetközi Gyűjtőtalálkozó a Budapest XVI. ker., Rákosi út 71. szám alatti Polgári Kör 
épületében, ahol mintegy negyven gyűjtő mutatta be az ötkarikás mozgalomhoz kötődő 
anyagát (jelvények, érmek, kiadványok, mini könyvek, zászlók stb.) A külföldiek közül 
horvátok, szlovákok, románok vettek részt ezen a találkozón.

1.sz.melléklet

F E L H Í V Á S

a Magyar Olimpiai Bizottság felhívja a Kedves Olvasót, hogy

Járja velünk végig az olimpiák útját

Athéntól Pekingig,

vegyen részt országos olimpiatörténeti szellemi vetélkedőnkön !

Tíz héten át száz jó választ adhat kérdéseinkre, s teljesítménye alapján bekerülhet a területi 
egyéni versenybe, és eljuthat egészen a televíziós döntőig, onnan pedig a pekingi olimpiára is 
eljuthat.

Az előbbiek miatt játékunkba bármikor érdemes lesz bekapcsolódni - a végső győzelem 
reményében azonban célszerű mindjárt az elején, ezért 2007. szeptembertől tíz héten át 
keresse a Nemzeti Sportban, a helyi lapokban, a MOB honlapján (www.mob.hu) MOA -
Peking téged vár) az olimpiai totót illetve a kérdéseket és küldje be tippjeit és válaszait a 
Magyar Olimpiai Akadémia címére (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.) vagy e-mailen 
(moa@mob.hu) .

Minden héten esélye lesz arra, hogy a forduló „dobogójára” kerüljön. 
Addig is elevenítse fel ismereteit
- az ókori olimpiai játékokról,
- a hazai és nemzetközi olimpiai mozgalomról,
- az újkori nyári és téli olimpiák történetéről, a magyar és külföldi sportolók szerepléséről,
- a jövő évi pekingi olimpia előkészületeiről (versenyhelyszínek, programok stb.)

Várjuk válaszait!

Magyar Olimpiai Bizottság
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2. sz. melléklet

"PEKING TÉGED VÁR"

Országos olimpiatörténeti szellemi vetélkedő

Versenykiírása

A Magyar Olimpiai Bizottság - a Magyar Olimpiai Akadémiával, a Nemzeti 
Sportszövetséggel és a Pegazus Sport Tours Kft-vel együttműködve - országos 
olimpiatörténeti szellemi vetélkedőt hirdet meg.

A vetélkedő célja:

- az olimpiai eszme terjesztése, népszerűsítése,

- az olimpiákkal kapcsolatos ismeretek közös feldolgozása,

- az olimpiák történetében leginkább járatos résztvevők elismerése,

- "ráhangolás" a 2008. évi pekingi játékokra.

A vetélkedő lebonyolítása:

1. A vetélkedő (sorozat) elnevezése: "PEKING TÉGED VÁR"

2. A kérdések, feladatok tárgykörei:

- az ókori olimpiai játékok

- a nemzetközi és hazai olimpiai mozgalom 

- az újkori nyári és téli olimpiai játékok nemzetközi és magyar vonatkozásai 

- a pekingi olimpia előkészületei (versenyhelyszínek, program stb.)

3. A lebonyolítás módja: egyéni, majd csapatverseny
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4. A vetélkedő menete:

A. Egyéni verseny: 

A résztvevőknek tíz héten át, hetente tíz-tíz, azaz összesen száz kérdésre kell válaszolni.
A versenyzők feladatai öt héten át totó, a további öt héten kérdés-felelet formájában a 
Nemzeti Sportban, az Észak-Magyarországban, a Kelet Magyarországban, a Hajdú-Bihari 
Naplóban, Békés Megyei Hírlapban, a Háromszék Hétfői Sport mellékletében, helyi 
lapokban (Honti Lapok, Magyar Honvéd)jelennek meg, valamint a MOB honlapjáról is 
letölthetők (www.mob.hu) a MOA-Peking téged vár menüben.
A megoldásoknak – a versenyző nevének és lakcímének feltüntetésével - legkésőbb a 
megjelenést követő keddi postai dátummal kell megérkezni nyílt levelezőlapon a Magyar 
Olimpiai Akadémia címére (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.) vagy e-mailen 
(moa@mob.hu).

A helyes válaszok az adott kérdéssor közzétételét követő hét feladataival együtt - a 10. hét 
megfejtései értelemszerűen "önállóan" - jelennek meg.

A beküldők közül hetente három-három teli találatot  elért játékos (sorsolással eldöntve) 
könyvjutalomban részesül. Nevük és lakóhelyük közzétételére - a megfejtésekkel együtt - a 
MOB honlapján a MOA-Peking téged vár menüben és a feladatokat közzé tevő lapokban 
kerül sor. A jutalomkönyvek a MOB recepción vehetők át (Magyar Sport Háza 1146. 
Budapest. Istvánmezei út 1-3. IV.e. 401.sz.)

B. Területi egyéni verseny:

A tíz héten keresztül tartó „egyéni verseny” eredményei alapján a legjobb 120 versenyző jut 
tovább. A nyolc helyszínen lebonyolításra kerülő „területi egyéni verseny” 15-15 
résztvevőjének területi besorolása a később kijelölendő helyszínekre elsősorban a lakhely 
figyelembe vételével történik.  A területi egyéni versenyek azonos időpontban és azonos 
feladatokkal kerülnek megrendezésre.

C. Elődöntők:

Az elődöntőkbe minden területi egyéni verseny 1-3. helyezettje, mint csapat kerül be. A nyolc 
csapat sorsolással kialakított két négyes csoportban küzd a döntőbe jutásért. A két elődöntő 
első két helyezettje jut az országos döntőbe.

D. Döntő:

A döntőbe jutott négy csapat versengéséből – a Duna Televízió nyilvánossága mellett – kerül 
ki a vetélkedő győztes csapata, és alakulnak ki a további helyezések.
A döntő kérdéseiben, feladataiban megjelenik a „televíziós jelleg" (csökken az írásban 
megválaszolandó kérdések súlya stb.)

5. Részvételi lehetőség:

A vetélkedőn bárki részt vehet korhatár nélkül, várjuk a határon túli magyar barátaink 
részvételét.
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6. A vetélkedő lebonyolításának ütemezése:

- hivatalos meghirdetés: 2007 augusztusában (felhívás mellékelve),
- az első forduló kérdéseinek közzététele: 2007. szeptember,
- területi egyéni versenyek helyszínének kijelölése, a továbbjutottak besorolása : 2008. január,
- területi egyéni verseny, csapatok kialakítása: 2008. február,
- elődöntők helyszínének kijelölése, sorsolás a két csoportba: 2008. március,
- elődöntők: 2008. április,
- döntő: 2008. június 23. (Olimpia napja).

7. Díjazás:

 I. helyezett csapat: utazás Pekingbe (Pegazus Sport Tours Kft) + érem. 

 II. helyezett csapat: Lausanne-i Olimpiai Múzeum látogatása (4 nap) + érem.

 III. helyezett csapat: sportfelszerelés + érem.

 IV. helyezett csapat: tárgyjutalmak + oklevél.

Az elődöntő helyezettjei könyv és oklevéldíjazásban részesülnek.
A területi egyéni versenyig eljutott játékosok oklevelet kapnak, a legidősebb és legfiatalabb 
versenyző a MOB elnökének külön díját kapja.
Az első szakasz fordulóiban a telitalálatosok között három könyvet sorsolunk ki.

Ajánlott irodalom: a MOB honlapján megtalálható (www.mob.hu) MOA oldalai

Budapest, 2007. augusztus 28.
Magyar Olimpiai Bizottság 


