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MOA INFO – ELŐSZÓ 

 
 
Kedves Olimpia Barátok! 
 
 
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 2012-ben is helyet adunk. 
 
Dr. Jakabházyné Mező Mária 
főtitkár 

Dr. Aján Tamás 
elnök 
Dr. Magyar Zoltán    Dr. Szakály Sándor 
alelnök                         alelnök 
 

A MOA Tanács tagjai: 
Győr Béla, dr. Kovács Antal, Novotny Zoltán, dr. Partali László, dr. Printz János,  
dr. Szabó Lajos, dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, dr. Takács Ferenc, Vad Dezső 
 
Október  

Október 01. 
Tóth Géza olimpiai ezüstérmes, négyszeres világbajnok és ötszörös Európa bajnok súlyemelő 
Szombathely díszpolgára lett. Az ezzel járó aranygyűrűt és a díszes okiratot Puskás Tivadar 
polgármester a betegágyánál nyújtotta át. 

Baden-Badenben a 11. Olimpiai Kongresszus 30. évfordulója alkalmából rendeztek 
emlékünnepséget, amelyen Schmitt Pál köztársasági elnök is részt vett. Albert herceggel, 
Monaco uralkodójával együtt felkérték a Peter Tollberg finn vitorlásbajnok elnökletével 
működő Sportolói Bizottság alelnökévé. 

Október 02. 
Életének 68.-ik évében elhunyt Schulek Ágoston a Magyar Atlétikai Szövetség tiszteletbeli és 
volt elnöke, a MOB elnökségi tagja. 

A XVI. kerületi Önkormányzat az Ikarus Atlétikai Centrum új rekortán futópályájának 
avatására hívott meg bennünket, amelyet az iskolások atlétikai versennyel vettek birtokba. 

Október 04. 
79 éves korában elhunyt Tóth Géza olimpiai ezüstérmes, többszörös világ és Európa bajnok 
súlyemelő. Nyugodjék békében! 

Október 07. 
Elhunyt Rákhelyné Tolnai Ilona sokszoros magyar bajnok, főiskolai bajnok atléta, helsinki 
olimpikon. Nyugodjék békében! 

Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó meglátogatta az egyetlen magyar olimpiai bajnokot, 
aki nem tartja a kapcsolatot a MOB-al, és köszöntötte a 87 éves Gyarmati Olgát Egyesült 
Államokbeli otthonában. 
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Október 08. 
Buzánszky Jenőnek, az „Aranycsapat„ játékosának, a Nemzet Sportolójának tiszteletére 
Dombóváron, szülőháza falán avattak emléktáblát.  

Október 08-09. 
A MOA sikeres 58. Vándorgyűlése Mohácson volt, amelyen a londoni játékok voltak  
középpontban. Dr. Szikora Katalin és Dr. Szabó Lajos nyitották meg az „Olimpia és Nevelés” 
című kiállítást. Győr Béla az elhunyt olimpikonokra, sportvezetőkre emlékezett. Dr. Takács 
Ferenc az 1908-as, 1948-as londoni olimpiákról tartott előadást. Molnár Zoltán a MOB 
főtitkára a 2012-es, következő ötkarikás eseményről adott tájékoztatást. Dr. Kamuti Jenő a 
„Fair play” fontosságáról beszélt, dr. Kovács Antal olimpiai bajnok mindenkit megnyert 
nagysikerű szívhez szóló, őszinte, bölcs előadásával. Schiszler Krisztián a Mohácsi TE elnöke 
a helyi sportéletet ismertette. Dr. Jakabházyné Mező Mária és Dr. Printz János MOA 
elismeréseket adott át. Az értékes előadások, valamint a Történelmi Emlékhely megható, 
egyben megrázó élményt nyújtó látogatása szakavatott idegenvezetéssel felejthetetlenné 
varázsolta a vándorgyűlést, amit még egy dunai tutajozással koronáztunk meg.  

Október 10. 
Polgár Judit sakk olimpiai bajnok tartott nagysikerű közvetlen hangú előadást az Olimpiai 
Bajnokok Klubjának találkozóján. 

Október 11. 
Szombathelyen, a Jáki úti temetőben mély részvét mellett helyezték örök nyugalomra az 
életének 80. évében elhunyt Tóth Géza olimpiai ezüstérmes súlyemelőt. A MOB nevében 
Győr Béla a MOA tanácsának tagja búcsúzott az elhunyttól. 

Október 13-17. 
Az olimpiai iskolák igazgatóinak 18 fős csapatával tanulmányúton voltunk Olümpiában. A 
Nemzetközi Olimpiai Akadémia központjában ünnepséget rendeztünk Coubertin 
emlékművénél, meglátogattuk a konferencia termeket, a könyvtárat. Sajnos a sztrájk miatt az 
ókori stadion és a múzeumok zárva voltak.  

Október 18. 
Ferencz Károly birkózó olimpiai bronzérmesre emlékezett a Kispesti temetőben a MOB 
Hagyományőrző Bizottsága születésének 100. évfordulóján. Varga János olimpiai bajnok és 
Varga Jánosné tartott személyes visszaemlékezést. A Magyar Birkózó Szövetséget Maróti 
István képviselte. 

Október 19. 

Dr. Nemere Zoltán olimpiai bajnok párbajtőrvívó emléktábláját Bokodon, szülőhelyén 
Schmitt Pál köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok volt csapattárs leplezte le. A 
családot bátyja dr. Nemere Gyula és felesége, valamint Nemere Réka, a bajnok leánya 
képviselte. Az olimpiai bajnoktársak közül az ünnepségen megjelentek még Kulcsár Győző, 
B. Nagy Pál, dr. Kausz István, Bárány Árpád, a volt szövetségi kapitány Sákovics József 
özvegye, Ihász Kálmán, Szondy István és Varga János olimpiai bajnokok. A MOA-t a főtitkár 
képviselte. 

Október 20. 
Szécsi Lászlóné a Papp Bertalan iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket az olimpiai napon 
Ószőlőn: Varga János olimpiai bajnokot, Papp Ildikót a névadó bajnok leányát és 
Jakabházyné Mező Máriát a MOA főtitkát.  Megjelent az ünnepségen Tiszaföldvár 
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polgármestere Hegedűs István is. Koszorúzás, váltóversenyek, szellemi olimpiai totó és 
élménybeszámoló szerepeltek a műsoron. 

Október 20. 
Dr. Schulek Ágostont a magyar társadalom minden részéről mély részvéttel búcsúztatták a 
Hegyvidéki evangélikus templomban. Schulek Csaba, a legidősebb fia a család nevében, majd 
Gémesi György, Szalma László és Jókai Anna vett búcsút az elhunyttól. A szertartáson részt 
vett Schmittné Makray Katalin a köztársasági elnök felesége, Orbán Viktor és neje, a 
Kormány több tagja, olimpiai bajnokok, olimpikonok és sok-sok barát és sportbarát, valamint 
Tőkés László püspök és Hansjörg Wirz az Európai Atlétikai Szövetség elnöke is. 

Tatán a Hídverő Olimpiai Baráti Kör összejövetelén Kassay Viktor labdarúgó játékvezető 
vendégeskedett. A megjelenteket Kőhalmi Zoltán iskolaigazgató fogadta és köszöntötte 
Maráczi Mártával, a női tornász válogatott volt szövetségi kapitányával együtt. A nagy 
népszerűségnek örvendő nemzetközi játékvezetőt az autogramkérő gyerekek örömmel vették 
körül. 

Emléktáblát avattak Hegedűs István öttusázó magyar bajnok, 1956 mártírjának emlékére 
Nyíregyházán, szülőházának falán. 

Október 21-22. 
Szombathelyen a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület volt a házigazdája az 
olimpiai körök tanácskozásának. Dr. Printz János köszöntötte a megjelenteket és értékelte a 
körök ez évi tevékenységét. Horváth Vilmos elnök és Gál László titkár az egyesület 
munkájáról számolt be. Jakabházyné Mező Mária az olimpiai védjegyek hivatalos 
használatáról adott tájékoztatást. Másnap megtekintették a Vas megyei olimpikonok falát, 
valamint Rajczy Imre olimpiai bajnok kardvívó szülőházát és Kőszegen a Lóránt Gyula 
emlékkiállítást, a temetőben koszorút helyeztek el a sírján, végül bozsoki kirándulással zártuk 
a napot. 

Október 22. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Csongrád város díszpolgárává avatták 
dr. Nemere Zoltán olimpiai bajnok párbajtőrvívót. A díszoklevelet Nemere Réka, a leánya 
vette át Körösi Tibor polgármestertől. 

Október 23. 
Németh Miklós olimpiai bajnok atléta 65. születésnapját ünnepli. Isten éltesse! 

Október 27. 
A Csanádi Árpád OBK soros ülésén Dallos Gyula lovas olimpikon, aki öt alkalommal tett 
olimpiai esküt és versenyzőként mégsem vehetett részt a játékokon, beszélt pályafutásáról, 
amely nemzetközi viszonylatban is kuriózumnak tekinthető. 

Debrecenben a Hajdú-Bihar megyéhez kötődő 88 sportolót mutatja be a Méliusz Központ új 
kiállítása. A hajdúsági sportolók eddig összesen 27 arany, 13 ezüst és 20 bronzérmet 
szereztek az olimpiákon. 

Október 28. 

Schmitt Pál köztársasági elnök Monte Carlóban részt vett a „Béke és Sport” Nemzetközi 
Fórumon, ahol átvette az Egyesült Államok Sportakadémiájának díját az „Eagle Award” -ot 
Thomas P. Rosandichtól, az USSA elnökétől. 
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Lőrincz Márton birkózó olimpiai bajnok születésének 100. évfordulóján mutatták be a Becze 
Zoltán újságíró által készített filmet Csíkszeredán. Az évfordulóhoz kapcsolódva a Román 
Posta bélyeget adott ki. 

Október 28-29. 
Kolozsváron járt a MOA 6 fős küldöttsége a Kolozsvári Vívók Baráti Társasága és a Minerva 
Művelődési Egylet meghívására. A Házsongárdi temetőben megkoszorúztuk Guráth Béla 
vívó sírját, majd a Napoca utcai Lázár házban vettünk részt az ünnepségen, ahol többek között 
bemutatták Killyéni András  „A lány, aki meghódította a világot” című Orbán Olga életútját 
ismertető könyvét. Szakály Sándor méltatta a szerzőt, aki nemrég Budapesten védte meg 
doktori disszertációját. Emlékezésében Orbán Olga világra szóló sportsikerei mellett 
követendő példának állította életútját is, szót kapott a volt versenyzőtárs, Sákovicsné 
Dömölky Lídia is. A helyi televízió riportot készített Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai 
bajnokkal, a Nemzet Sportolójával, akinek nagyapja a Házsongárdi temetőben nyugszik. 
Jakabházyné Mező Mária főtitkár és László Attila polgármester helyettes örömmel 
nyugtázták, hogy szép és szoros kapcsolat alakult ki a MOA és a kolozsvári sportbarátok 
között. Az elmúlt két éve alatt ez már a harmadik találkozás volt. 

Október 31. 
Elhunyt Albert Flórián (1941-2011) az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgónk. A 
Ferencváros bajnoka, 75-szörös válogatott és olimpiai bronzérmes versenyző volt. A 
tehetséges, szerény, mindig segítőkész sikeres labdarúgót az egész ország sportszerető 
társadalma mély fájdalommal, őszintén gyászolja. Nyugodjék békében! 

November  

November 02. 
A hagyományos Halottak Napi megemlékezésen a Farkasréti temetőben, a Bajnokok falánál 
részt vett Schmitt Pál köztársasági elnök, Czene Attila sport szakállamtitkár, Borkai Zsolt 
MOB elnök, Balogh Gábor miniszteri tanácsos, Molnár Zoltán MOB főtitkár, Berzi Sándor 
MLSZ alelnök, valamit számtalan olimpiai bajnok, olimpikon és sportbarát. Ezúttal nemcsak 
az eltávozott 119 magyar olimpiai bajnokról, hanem a napokban elhunyt Albert Flóriánra is 
fájdalommal emlékeztünk. A szokásokhoz híven a megjelent olimpiai iskolák küldöttjeivel 
együtt Lemhényi Dezső és Csanádi Árpád sírjánál is leróttuk kegyeletünket, emlékezéssel, 
koszorúzással. 

November 03. 

Marosi Paula olimpiai bajnoknő az 1964-es tokiói aranyérmes női tőrcsapat tagja 75 éves.  
Születésnapjára gratulálunk, Isten éltesse! 

November 05. 
Több ezren búcsúztak Albert Flóriántól a Fradi pályán, piros-fehér-zöld és zöld-fehér 
lobogóval letakart koporsójánál. Schmitt Pál köztársasági elnök is lerótta kegyeletét. 

November 06. 
Örök nyugalomra helyezték az Óbudai temetőben Albert Flóriánt. Dr. Kiss – Rigó László 
Szeged-Csanád megyés püspök celebrálta a szertartást. 

November 07. 
Nébald György kardvívó olimpiai bajnok segíti a jövőben Dömötör Zoltánt az Olimpiai 
Bajnokok Klubjának munkájában az elnökhelyettes Ihász Kálmánnal együtt. 
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November 08. 
Móna István síremlékének felavatásán a családon kívül részt vett sok csapattárs és sportbarát. 
A síremléket Kiss György szobrászművész tervezte. Boczkó Gábor, Bakonyi Péter és dr. 
Kamuti Jenő méltatta az elhunyt bajnokot. A síron Jakabházyné Mező Mária és Győr Béla a 
MOA nevében helyezett el koszorút. 

A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága a MOA-val együtt az Olimpiai Bajnokok 
Emlékfalánál koszorúzott Rajczy Imre, vívó olimpiai bajnok születésének 100. évfordulója 
alkalmából. Győr Béla köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Jakabházyné Mező Mária 
emlékezett a bajnokról. 

November 09.  
A Magyar Sportmúzeum az Agora kiállító termében Dabóczy Mihály szobrászművész, 
magyar bajnok vívó sportvonatkozású műveiből bemutató kiállítást rendezett, amelyet dr. 
Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes vívó nyitott meg. Dr. Szabó Lajos igazgató elmondta, hogy 
kevés képzőművész foglalkozik napjainkban a sport ábrázolásával. 

Pécsi Gábor és csapata szervezésében a „Nosztalgia öttusa ’89” összejövetelen videó 
összeállításokból a legemlékezetesebb pillanatokat láthattuk a Fábián László, Mizsér Attila, 
Martinek János és Kálnoki Kis Attila összeállítású csapat három arany- és egy ezüstérméről. 

November 10. 
Az első magyar olimpiai bajnoknő, Elek Ilona (1936. Berlin és 1948. London aranyérmese, 
1952. Helsinki ezüstérmese) emléktábláját avatta a MOB Női Bizottsága a Deák Ferenc utca 
54. sz. alatti Deák Palota homlokzatán. Az ünnepséget Regőczy Krisztina a Női Bizottság 
elnöke nyitotta meg, Jakabházyné Mező Mária az olimpiai bajnoknő pályafutását, életútját 
elevenítette fel. Az egyetlen még élő, világbajnok csapattárs Sákovicsné Dömölky Lídia 
személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel. A koszorút Rejtő Ildikó és Nagy Tímea, 
Németh Angéla és Varga János, valamint Juhász Katalin helyezték el az új emléktáblán.  

Röplabda sztárparádé volt a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör legutóbbi összejövetelén. 
Torma Ágnes, Buzek László és Tatár Mihály voltak a vendégek. Jelen volt a jelenlegi 
szövetségi elnök Tóth Tamás is. 

November 14. 
A Digi TV interjút készített Jakabházyné Mező Máriával a MOA hagyományőrző 
munkájáról. 

November 15. 
Az „Ezüstgerely” pályázat díjnyertes alkotásainak kiállítása és eredményhirdetése volt a 
Magyar Sportmúzeum Agora kiállító termében. 

November 18. 
Dr. Kiss – Rigó László Szeged-Csanád megyés püspök szentmisét celebrált a Szent István 
Bazilikában Puskás Ferenc halálának 5. évfordulóján. 

A Nemzetközi Fair Play Bizottság munkatársai teszt próbát tartottak a Csanádi Árpád 
Sportiskolában, ahol az I. Ifjúsági Téli Olimpiára készített videojátékokkal ismerkedtek meg a 
diákok. 
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November 19. 
A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület Rajczy Imre 1936-os kardvívó 
olimpiai bajnok szülőházánál koszorúzott, ahol részt vett Puskás Tivadar polgármester és 
Lazáry Viktor alpolgármester is. Ezután bemutatták dr. Hencsei Pál „Olimpiai kuriózumok” 
című kötetét. Mecséri Annamária és Holler Péter pedig Olümpiai látogatásukról tartottak 
értékes beszámolót. 

November 21. 
A Fiumei úti sírkertben emlékeztek az ötven éve elhunyt dr. Mező Ferencre, egyetlen szellemi 
olimpiai bajnokunkra. Jakabházyné Mező Mária főtitkár asszony köszöntötte a megjelenteket, 
a bajnok leányait, Zsuzsát és Olimpiát. A MOA tanácstagja Győr Béla tartotta a 
megemlékezést, majd dr. Patzauerné Mező Zsuzsa meghatódottan emlékezett édesapjára. 

Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnokot választották a Halhatatlanok Klubja 
elnökének. Névváltozást is bejelentettek, ezen túl Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete 
lesz a hivatalos elnevezésük. A két alelnök dr. Török Ferenc és Vaskuti István olimpiai 
bajnokok. Végül 21 főre maximálták a mindenkori tagságot. 

November 22. 
Schmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke a Sándor Palotában fogadta az ötkarikás 
bajnokokat, olimpikonokat. Közvetlen hangú beszédében kinyilvánította, hogy „egy 
olimpikon, mindig olimpikon marad”! 

Moszkvában dr. Aján Tamás a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség és a MOA elnöke magas 
orosz állami kitüntetést, a „Barátság Érdemérmet” vehette át Dimitrij Medvegyev orosz 
államfőtől. Szeretettel gratulálunk! 

A Borovitz házaspár „Melbourne-i olimpia és London 1908, 1948, 2012„ címmel rendezett 
kiállítást a XVI. kerület Erzsébet – ligeti Színház galériájában. A kiállítást Kovács Péter 
polgármester nyitotta meg, és dr. Hencsei Pál mutatta be a kiállítás anyagát. 

November 24. 
A Csanádi Kör vendégei ezúttal atléták voltak. Szabó Dezső tízpróbázó olimpikon, negyedik 
helyezett, valamint Molnár Krisztina olimpikon, aki ugyan tornászként kezdte pályafutását, 
később EB döntős rúdugró csúcstartó volt, és három olimpián vett részt. 

November 25. 
Életének 70. évében elhunyt Menczel Iván olimpiai bajnok labdarúgó (1968. Mexikó). 

A Kemény Ferenc Sportiskola emléknapot rendezett a névadó halálának 67. évfordulóján 
Egerben. A Kemény Ferenc Sportcsarnokban rendezett labdarúgó tornával indult a nap. Az 
iskolában emlékünnepség és koszorúzás volt a névadó emlékfalánál, a tornateremben játékos 
olimpiatörténeti vetélkedőt szerveztek, az újkori olimpiák érdekességeiről Hegedűs Henrik 
tanár tartott előadást.  
A labdarúgó torna végeredménye: 

1. Kemény Ferenc Iskola-Eger, 2. Zuglói Hajós Alfréd Iskola, 3. Mező Ferenc Iskola-
Mezőkövesd, 4. Grosics Gyula Iskola-Budapest, 5. Szent-Györgyi Iskola-Budapest, 6. 
Bozsik József Iskola – Szőny, 7. Hajós Alfréd Iskola- Pesterzsébet. Legtechnikásabb 
játékos: Kerékgyártó Csaba (Mező Ferenc Iskola, legjobb kapus: Nagy-Jánosi Bence 
(Grosics Iskola, gólkirály: Sós Máté (Kemény Ferenc Iskola) 
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November 29. 
A Magyar Diáksport Szövetség díjkiosztó ünnepséget rendezett a 2010/2011. tanév 
összesítése alapján az iskolai és diáksportban kiemelkedő tevékenységet végzett intézmények 
és felkészítő tanáraik részére. Elismerést kapott a Csanádi Árpád Sportiskola és a Csik Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium.  

November 30. 
Az Ybl Tervező Irodában került bemutatásra dr. Hencsei Pál „Olimpiai kuriózumok” 
Érdekességek harmadszor című kötete, amely egy sorozat harmadik tagja, az 1998-ban 
megjelent „Olimpiai érdekességek” és a 2005-ben kiadott „Ötkarikás érdekességek” után. 

December  

December 01. 
Sashalmon a Lemhényi Dezső iskolában egész héten különféle sportágakban rendeztek házi 
versenyeket, vetélkedőket. A záró ünnepségen az énekkar dalait időutazás követte, a 
tornasport hőskorát elevenítették fel a diákok korabeli öltözetben. Érdekes volt a „London 
2012” kiállítás, amelyben az osztályok ötletesen ábrázolták az olimpiai szimbólumokat: 
ötkarika gyümölcsökből stb. A néprajzi kiállításuk is saját gyűjtésekből áll. Az ünnepséget 
koszorúzás követte a névadó emlékfalánál: Tass Olga, a feleség és Csilla a leány után 
Dömölky Lídia, Nébald György, Rejtő Ildikó és Köteles Erzsébet rótták le tiszteletüket. 

A Varjú Vilmos OBK meghívásának tett eleget Gallov Rezső sportújságíró, aki a most 
megjelent „Londoni olimpiák” című kötetéről beszélgetett a szép számú érdeklődőkkel. 

December 05. 
Az akadémia tanácsa Aján Tamás elnökletével ülést tartott, amely Jakabházyné Mező Mária 
beszámolójával kezdődött. A nemzetközi kapcsolatokat, a népszerűsítő rendezvényeket, a 
vándorgyűléseket, az olimpiai táborokat, az olimpiai iskolák és körök tevékenységét, a 
szellemi diákolimpiai versenyeket, a hagyományőrző munkát részletesen értékelő beszámoló 
után Molnár Zoltán MOB főtitkár a MOB elnökségének őszinte elismerését tolmácsolta a 
tanács tagjainak, amely szerint az akadémia az olimpiai mozgalom népszerűsítése, szélesítése 
érdekében rendkívül hasznos, pótolhatatlan munkát végez, nagymértékben hozzájárul a 
magyar olimpiai mozgalom erősítéséhez, tekintélyének növeléséhez. Gratulált Aján Tamás 
„Barátság érdemérem” kitüntetéséhez, amelyet a közelmúltban vehetett át Dmitrij Medvegyev 
orosz államfőtől. A továbbiakban elmondta, hogy a MOB állami feladatokat ellátó civil 
szervezetként irányítja a magyar sportéletet. Aján Tamás, mint a „Magyarok az Olimpiai 
Játékokon” című kötet főszerkesztője vállalta, hogy a MOB elnöksége felé javasolja a kötet 
újbóli kiadását a pekingi, valamint a londoni olimpiai játékok eredményeivel kiegészítve 
változatlan szerkesztőkkel. 

December 06. 
Szalay Miklós (1968.Mexikó) olimpiai bajnok labdarúgó 65 éves. Isten éltesse! 

December 07.  
A Csanádi Iskola sportfórumán Vad Dezső interjúja során Berki Krisztián tornász pályafutása 
legfontosabb állomásairól beszélt a tanulóknak, akik kérdésekkel bombázták és boldogan 
készítették közös fotóikat a londoni olimpiai esélyes versenyzőjével. 

December 09. 
Lemhényi Dezső Farkasréti temetőben lévő sírjánál megemlékezés volt a bajnok 
születésnapja alkalmából. 
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Menczel Iván olimpiai bajnokot a MOB részéről Dunai Antal búcsúztatta. Az olimpiai bajnok 
urnáját a Vasas SC labdarúgó pályáján, az Illovszky stadionban lévő emlékfalnál helyezték el. 

A Csanádi OBK megalakulásának 20. évfordulóján rendezte évzáró ünnepségét az iskolában. 

December 10. 
A MOB Közgyűlésén részt vett Schmitt Pál köztársasági elnök, aki a MOB új szerepének 
fontosságára és az ezzel járó felelősségteljes döntésekre hívta fel a figyelmet. Borkai Zsolt 
elnök a londoni olimpiai játékokra történő felkészülés helyzetéről adott tájékoztatást. Döntés 
született az I. Ifjúsági olimpiai csapat összetételéről. Molnár Zoltán főtitkár a 2011. évi 
gazdálkodásról tájékoztatta a bizottságot, majd a MOB Alapszabályának 22.  3) 3. pontjának 
módosítására került sor. A kitüntetettek között gratuláltunk lapunk szerkesztőjének, 
Sákovicsné Dömölky Lídiának!  

December 11. 
A MOB és a Mező Ferenc Sportbizottság a Danubius Helia Hotel nagytermében tartotta a 
nyugdíjas olimpikonok hagyományos karácsonyi ebédjét. Borkay Zsolt MOB elnök 
köszöntötte a vendégeket, köztük Schmitt Pál köztársasági elnököt.                     

December 12. 
Rajtolt a dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia. A Zugló Kupa keretén belül hat kerületi 
általános iskola 4 fős csapatai kilenc fordulón keresztül küzdöttek a budapesti döntőbe való 
továbbjutásért. A zsűriben Tatai Tibor és Martinek János olimpiai bajnokok mellett Ivanics 
Tibor és Jakabházyné Mező Mária értékelték a feladatlapokat. A játékvezető Hencsei Pál volt. 
Végeredmény: 

1.  Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola 64 pont. Felkészítő: Tóth Attila 
2. Zuglói dr. Mező Ferenc Általános Iskola 41 pont. Felkészítő: Kockás Erika 
3. Széchenyi István Általános Iskola 41 pont. Felkészítő: Holler Péter 
4. Csanádi Árpád Sportiskola 27 pont 
5. Városligeti Általános Iskola 27 pont 
6. Móra Ferenc Általános Iskola 21 pont 

December 13. 

Az ipolysági Szokolyi Alajos Olimpiai Klub évzáró ülésére kapott meghívást a MOA. A 
Városházán rendezett ünnepségen Révész Ferenc elnök visszatekintéséből megtudtuk, hogy 
2011-ben szellemi olimpia, olimpiai fesztivál, futógála, ötkarikás kiállítások, beszélgetések és 
Szokolyi Alajos születésének 140. évfordulójára rendezett ünnepség színesítette a város 
sportéletét, amelyen magyarországi résztvevők is jelen voltak. 2012-ben az „Egy csapat 
vagyunk – üzenet a XXX. Nyári Olimpiai Játékoknak, elnevezésű olimpiai staféta Ipolyságra 
való érkezése lesz a legnagyobb esemény április 24-én, amelyen a szomszédos Bernecbaráti 
község is részt vesz a Szokolyi Alajos olimpiai iskolánk bevonásával. Lőwy János 
polgármester köszöntötte a vendégeket: Jakabházyné Mező Máriát, Győr Bélát, Varga Jánost, 
Varga Jánosnét és Ivan Chernyt, a szlovákiai olimpiai klubok elnökét. 

December 14. 
A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör „Sikeres magyarok, magyar sikerek az olimpiákon” című 
kiállítás-sorozatának ez évi témája a 100. éve született Rajczy Imre olimpiai bajnok vívó 
(1936. Berlin) életének bemutatása korabeli dokumentumokkal, a berlini olimpia relikviáival, 
valamint filatéliai összeállítás az 1908., 1948. évi olimpiákról. A kiállítást Poór Gyula, a kör 
elnöke nyitotta meg. A megnyitó után Ambrus Miklós és Gedó György olimpiai bajnokok 
élménybeszámolóját élénk érdeklődéssel hallgatták a megjelentek. 
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December 17. 
Bene Ferenc nevét vette fel az újpesti Munkásotthon utcai testnevelés tagozatos általános 
iskola. Az ünnepélyes névadó gálán az olimpiai bajnok fia meghatottan emlékezett 
édesapjára, majd az osztályok változatos műsorszámainak tapsoltunk. Miskolczi Erzsébet 
igazgató örömét fejezte ki, hogy a MOA iskoláihoz csatlakozhatnak. 

Az Újpesti Olimpikonok Baráti Köre vendége Gergely Gábor kétszeres világbajnok 
asztaliteniszező volt, aki vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartott. 

December 20.                    
A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre és a Széchenyi István Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola névadó ünnepséget rendezett. Az iskola 
tornaterme Messzi István szöuli olimpiai ezüstérmes súlyemelő, örökös magyar csúcstartó 
nevét vette fel, aki az iskola tanulója volt 1975-1978 között. A laudációt Kasza György edző 
tartotta. 

December 22. 
Elhunyt Balogh József szombathelyi költő, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület tagja. 

December 29. 

A Ceglédi Sporttörténeti Bizottság „Szondy István kiállítási terem” avató ünnepségén 
köszöntötték a 86 éves öttusázó olimpiai bajnokot, aki a gyűjtemény számára felajánlotta 
olimpiai érmeit. 

December 29. 
A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága évzáró értékelő összejövetelén dr. Magyar 
Zoltán elnök a négy albizottság munkáját kiválónak minősítette. Az albizottságok vezetői 
Győr Béla, Balássy László, Kurdics Sándor (dr. Szabó Lajos külföldön tartózkodott) a 
csapatmunkát és a lankadatlan szorgalmat dicsérték. A MOB Közgyűlésére Győr Béla 
elkészítette a bizottság 2009-2011. évi beszámolóját. A 2009. március 18-án alakult bizottság 
tagjai közül Schlegel Oszkár 2009. szeptember 9-én elhunyt, Borovitz Tamás 2010-ben 
lemondott. Az egyéni gyűjtők vezetője Balássy László MOB munkatárs lett. A bizottság 
ebben az évben is nagy sikerrel rendezte a XIII. Nemzetközi Gyűjtőtalálkozót. 

December 29. 

 Az „Irány London 2012” szellemi olimpiai vetélkedő szervező bizottsága ülésén megvitattuk 
a tíz forduló tapasztalatait, megbeszéltük  a területi egyéni versenyekkel kapcsolatos 
feladatokat. 
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