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MOA INFO – ELŐSZÓ 
 
 
Kedves Olimpia Barátok! 
 
 
Ígéretünknek megfelelően 2012-ben is 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. Aján Tamás                 Dr. Magyar Zoltán     
 elnök                                           alelnök 
 

    Dr. Szakály Sándor 
            alelnök 

Tagok: Győr Béla, Dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár, dr. Kovács Antal, Novotny Zoltán, 
Dr. Partali László, Dr. Printz János, Dr. Szabó Lajos, Dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, 
Dr. Takács Ferenc, Vad Dezső. 
 

 
ÁPRILIS 

 
Április 04.       
A Parlamentben Veress László, az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke fogadta ifjabb 
Kocsis Sándort az „Aranycsapat” legendás csatárának fiát. 

A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium megtartotta a már hagyományos „diák 
önkormányzati napot” ahol a 2012-es olimpiai játékok is téma volt. 

Április 06.                         
Matura Mihály volt birkózó bajnok, majd jeles edző tiszteletére emléktáblát avattak a XIII. 
kerületben. Koszorút helyeztünk el a táblánál. 
Magay Dániel az Egyesült Államokban, Kaliforniában élő kardvívó olimpiai bajnok 80 éves. 
Isten éltesse! 

Április 09.                                    
Dr. Bodnár András vízilabdázó olimpiai bajnok a Mező Ferenc Alapítvány elnöke 70. 
születésnapját ünnepeltük. Isten éltesse! 

Április 12. 
A Magyar Sportmúzeum „Stadiontörténeti kiállítását” dr.Szabó Lajos igazgató ünnepélyes 
keretek között nyitotta meg a Puskás Ferenc Stadion alagsorában. 
Kovács „Koko” István olimpiai bajnok ökölvívó volt a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
vendége az Erzsébet-ligeti Színházban. 
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Április 13. 
Az olimpiai iskolák leány tanulói számára immár hatodik alkalommal rendeztünk szivacs 
kézilabda tornát Mezőkövesden. Végeredmény: I. Kemény Ferenc Sportiskola- Eger 

                                                                             II. Mező Ferenc Tagiskola - Mezőkövesd 
                                                                            III. Hajós Alfréd Ált. Iskola-Gödöllő 

  Az érmeket Zsemberiné Simics Judit olimpiai ezüstérmes kézilabdázó adta át. 

Április 14. 
Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban Albert Flórián életét bemutató kiállítás nyílt meg. 

Április 17. 
22 olimpiai iskola vezetője tanácskozott a MOB-ban, ahol Varga Andrea a MOB gazdasági 
igazgatója adott tájékoztatást az iskolák támogatásáról. Az első szakaszban a tanév végéig 2 
millió forint támogatás kerül átutalásra. Miskolczi Erzsébet igazgató bemutatta az újpesti 
Bene Ferenc iskolát.  

Április 20. 
Dr. Nemere Zoltánról nevezeték el az óvodát Bokodon, az olimpiai bajnok szülőhelyén. A 
nagyszerűen szervezett ünnepségen sport műsort adtak az ovisok! Az avatáson megjelent 
Szöllősi Miklós polgármester, dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkárasszony, a Nemere család, 
a MOA Tanács tagjai, több olimpiai bajnok, érmes és olimpikon. 
A Maráczi Márta vezette Hídverő Olimpiai Baráti Kör hét év után új helyszínre, Neszmélyből 
Tatára tette át a működését. Az első vendég Tatán Balogh Gábor többszörös világbajnok, 
olimpiai ezüstérmes öttusázó volt. 

Április 23. 
Dr. Printz János vezetésével ülést tartott az „Irány London 2012” olimpiatörténeti szellemi 
vetélkedő ad hoc bizottsága, amelyen a döntő előkészítése volt a téma. 

Április 24. 
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében bemutatták Győr Béla és Klész László 
„Katonaolimpikonok” című könyvét. Ezzel együtt megnyitották a múzeum kiállítótermében a 
„Dobogósok mundérban” című kiállítást, amely szeptember 30-ig tekinthető meg. Az 
ünnepség végén a hivatásos katona olimpikonok emléktáblájánál koszorúztunk. 

Április 25. 
A rákospalotai és az ipolysági Szokolyi Alajos Olimpiai Baráti Körök rendezésében a Szlovák 
Olimpiai Bizottság olimpiai lángját Ipolyságról áthozták Magyarországra is. A lángot a 
határon Antal Márta és dr. Géczi István olimpiai ezüstérmesek vették át, majd 500 méteres 
váltásokkal környékbeli iskolások vitték a lángot Bernecebarátiig. A váltóval futott a MOA 
főtitkára és Győr Béla. A váltók résztvevői Bernecebarátiban megkoszorúzták Szokolyi 
Alajos emléktábláját és sírját. A bernecebaráti Szokolyi iskolások és a határon túli  diákok 
sportversenyeivel fejeződött be a találkozó. 

Április 26.         
A Puskás Ferenc stadionban került megrendezésre az olimpiai iskolák atlétikai versenye. A 
résztvevő iskolák a MOA-val együtt megkoszorúzták az aulában lévő Németh Imre 
mellszobrot. A versenyen 14 olimpiai iskola 224 fiú és leány tanulója vett részt. A Magyar 
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Atlétikai Szövetséget Mérei László képviselte. A díjakat Halász János olimpikon és a 
Budapesti Diáksport Bizottság vezetője Pinnyei Richárd adta át. Végeredmény: 

I. Kemény Ferenc Sportiskola – Eger  59  pont 

II. Kolonics György Ált. Iskola – Budafok 46 pont 
III. Hajós Alfréd Ált. Iskola – Gödöllő  43 pont 

Április 27.         
Ötödik alkalommal tartották Ófehértón a kistérségi iskolák szellemi olimpiai vetélkedőjét. Az 
idei vendég Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó volt. A zsűri elnöke dr. Jakabházyné 
Mező Mária főtitkár, a játékvezető Győr Béla MOA tanácstag volt. A vetélkedőt az ófehértói 
iskola csapata nyerte. 

Április 28.         
Az „Irány London” olimpiatörténeti vetélkedő két elődöntőjét rendeztük Nyíregyházán és 
Veszprémben. Nyíregyházán az elnök Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes atléta, a 
játékvezető Győr Béla MOA tanácstag, Veszprémben az elnök Németh Angéla olimpiai 
bajnok atléta, a játékvezető dr. Printz János MOA tanácstag volt. Eredmény: 

Veszprém                                                       Nyíregyháza 
1. Schmidt Zsolt           195 pont          1. Nagy Barnabás    234 pont 

2. Kis János                  191 pont          2.  Gyurkó Sándor   173 pont 
3. Dr. Szenyéri Zoltán  186 pont          3. Csapkó Zoltán     169 pont 

Április 30. 
Kaliforniában elhunyt Zádor Ervin – tudatta a Ripon Aquatics sportklub, ahol az olimpiai baj- 
nok pólós haláláig tartott edzéseket. 
                   

MÁJUS  
 

Május 05.   
Halassy Olivér olimpiai bajnok vízlabdázó nevét vette fel Újpesten a Pozsonyi úti Német 
Tagozatos Általános Iskola. Orbán Ildikó igazgató köszöntötte a névadó leányát, unokáit. Az 
avató beszéd után a MOA főtitkára átadta az akadémia zászlaját az igazgatónőnek. Az 
aulában felavatásra került Halassy Olivér bronzszobra. 
„Az olimpia játékok különleges zászlói” címmel tartott előadást Győr Béla, a MOA 
tanácsának és a MOB Hagyományőrző Bizottságának tagja a VIII. kerületi 
Zászlómúzeumban. 

Május 06. 
Negyvenezer néző előtt hivatalosan is megnyitották az Olimpiai Stadiont Londonban,  

Május 07.         
Prokopp Sándor olimpiai bajnok sportlövő születésének 125. évfordulója alkalmából 
megemlékezést tartott a bajnok sírjánál a MOA és a MOB Emlék és Hagyományőrző 
Bizottsága. A sírnál dr. Hammerl László olimpiai bajnok sportlövő és Ujvári Ferencné 
emlékezett.           
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Május 08.         
Megrendeztük a Józsefvárosi Szellemi Olimpia 2012-es vetélkedőjét, sikeresen népszerűsítve 
az olimpiai eszmét. A zsűri elnöke Fábián László öttusázó olimpiai bajnok, az Orczy-kert 
igazgatója volt. A zsűri tagjai: dr. Jakabházyné Mező Mária és Ivanics Tibor, a játékvezető 
Győr Béla volt. A Losonci téri iskola csapata győztesként a csopaki olimpiai táborban való 
részvételt nyerte. Felkészítő tanárok: Bálintné Dávid Mária és Horváth Zoltán. 

Május 10.         
A Paralimpiai játékokat 2020-ig biztosan az olimpiai városokban rendezik meg, a Nemzetközi 
Olimpiai és Paralimpiai Bizottság szerződése értelmében. 

Május 11. 
Rejtő Ildikó a Nemzet Sportolója, kétszeres olimpiai bajnoknő 75 éves születésnapját 
ünnepeltük. Isten éltesse! 

Május 12.   
Olümpiában az ókori olimpiai stadion bejáratánál az olimpiai, a görög és az angol himnusz 
elhangzása után Jaques Rogge NOB elnök nyitotta meg az ünnepi ceremóniát amelyen 
fellobbant a londoni nyári olimpiai láng a Héra Templom előtt. A Főpapnő és papnői a 
lánggal léptek be a Cronos domb lábánál lévő Stadionba A rituális tánc után  a Főpapnő átadta 
a fáklyát az első futónak, aki Spyros Gianiotis hosszútávúszó volt. Innen a Nemzetközi 
Olimpiai Akadémia oktatási központjába futott, ahol Coubertin emlékoszlopa mellett lévő 
emlékhelyen tisztelgett. Az eseményen részt vett Szijj Lilla, a MOA önkéntese, aki a mester 
kurzus hallgatójaként volt részese a csodás pillanatoknak.                      

Littomeritzky Mária úszó olimpiai bajnoknő 80 éves! Isten éltesse! 
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola grundbirkózói győztek az általuk három éve 
elindított olimpiai iskolák grundbirkózó vetélkedőjén, amelyen Németh Nyiba Sándor 
olimpikon birkózó élménybeszámolót tartott. A névadó szobránál Tóth András igazgató 
emlékezett. 
 

Május 13. 
Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok,  a MOB tiszteletbeli elnöke 70 éves. Isten éltesse! 

Május 16.    
Első magyar férfiként a lólengés kétszeres olimpiai bajnokát, dr. Magyar Zoltánt 
beválasztották a tornasport halhatatlanjai közé. Gratulálunk a MOA alelnökének!      
Kecskeméten az Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre tisztújító közgyűlést tartott. A vezetőség 
összetétele nem változott, továbbra is dr. Bodóczky László elnökletével végzik önkéntes 
munkájukat az olimpiai mozgalomban.  A közelgő MOA 60. Vándorgyűlés előkészületeiről a 
MOA főtitkára tájékoztatta a résztvevőket. 

Május 17.        
Az Ond vezér parki iskolában a Mező Napon ismét olimpiai bajnokok és a névadó lánya, 
Patzauer Sándorné voltak a díszvendégek. A tanulók nagyszerű ötletekkel fűszerezték a 
szellemi olimpiai bajnok munkásságát. Az ünnepi műsor és a díjátadás után koszorúzáson 
vettünk részt a Mező-falnál. Délután koncerttel folytatódott az ünnepség.  
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Május 18. 
Athénból megérkezett az olimpiai láng az angliai Cronwallba, ahol David Beckham az 
olimpia nagykövete vette át egy-egy iskolás sportoló Angliából, Észak-Írországból, Skóciából 
és Walesből, Anna brit királyi hercegnő, Sebastin Coe a LOCOG elnöke, Hugh Robertson 
sportminiszter és Boris Johnson főpolgármester jelenlétében. A láng 10 héten keresztül 
bejárja az országot. Az első futó Ben Ainslie háromszoros aranyérmes vitorlás versenyző volt. 
A láng július 27-én érkezik meg Londonba, az olimpiai Stadionba. 

Május 19. 
Nagyszabású szellemi olimpiai döntőt rendezett Ercsi Város Önkormányzata. Tizennégy 
iskola 6 fős csapatai vetélkedtek 16 fordulón keresztül. Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai 
bajnok nyitotta meg a rendezvényt, a díjakat Martinek János olimpiai bajnok adta át, a zsűri 
elnöke a MOA főtitkára volt. A kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola győztes 
csapata csopaki olimpiai táborozást nyert. 

 
Május 21. 
A váltófutás során először aludt ki az olimpiai láng, amely 3-ik napja volt úton Nagy-
Britanniában. 

Az Olimpiai Bajnokok Klubjának közgyűlésén megválasztották a leköszönő Dömötör Zoltán 
utódját. Az új elnök egyhangú szavazással, dr. Nébald György vívó olimpiai bajnok lett.  
Felköszöntötték a születésnapjukat nemrég ünneplő bajnokokat: Schmitt Pál kétszeres 
olimpiai bajnokot, a MOB tiszteletbeli elnökét, Littomeritzky Mária és Bolvári Antal olimpiai 
bajnokokat és Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnoknőt.  

Május 22.        
Dr. Szabó Lajos, a Magyar Sportmúzeum igazgatója, MOA tanácstag nyitotta meg Cegléden 
az „Olimpia és nevelés” című kiállítást. A MOA képviseletében részt vett dr. Jakabházyné 
Mező Mária főtitkár és Győr Béla tanácstag. A díszvendég Varga János birkózó olimpiai 
bajnok volt. A helyiek részéről Magyar László köszöntötte az érdeklődőket. 

Május 23. 
A dr. Gémesi György vezette MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság megtartotta alakuló 
ülését. Az eseményre a korhűen felújított gödöllői „Királyi váróban” került sor. A bizottság 
tagjai: Ságiné Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Győr Béla, Szilvás Zoltán, Szabó 
Lajos, Kurdics Sándor, Kollár K. Attila és Jakabházyné Mező Mária. Összekötő: Pecze 
Dániel. 

Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója Nyíregyházán sok-sok óvódás számára alkalmas 
sportlétesítményt avatott fel. 

Május 24-31. 
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 11. Ülésszakán vett részt Ali Csilla, a MOB főmunkatársa. 
A fő téma továbbra is az olimpiai nevelés volt. A szekció üléseken a nemzeti akadémiákról 
folyt az eszmecsere, amelyen a MOA olimpiai vetélkedői elismerést arattak. 

Május 25. 
Rendkívül tartalmas Csanádi napot rendezett a zuglói iskola, amely a névadó emlékhelyének 
koszorúzásával kezdődött, majd az iskola udvarán folytatódott. A meghívottakat Rabi 
Ferencné igazgató köszöntötte, köztük sok olimpiai bajnokoz, érmest és olimpikont. Külön 
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figyelmet kaptak az 1948-as londoni játékok versenyzői Köteles Erzsébet, Weckinger Edit, 
Zsitnik Béla, Szondy István, Zsíros Tibor és Halász János is, akik visszaemlékezhettek az 
akkori londoni eseményekre. A névadó Csanádi Árpád özvegye és egyik fia Árpád, valamint 
két leányunokája is résztvevője volt az ünnepségnek. Az emlékezés virágait helyeztük el  az 
iskola felejthetetlen igazgatója, Schlegel Oszkár emlékfala előtt. A látványos   sportbemutató 
után a Csanádi – díjat kapták az arra érdemesek.  

Május 27. 
Tiszaszentimrén Győr Béla, a MOA Tanács tagja mutatta be olimpiai zászló és emléktárgy 
gyűjteményét. A kiállítás a helyi Ady Endre Művelődési Házban az olimpia végéig 
megtekinthető. 

Május 31. 
A Margit-szigeti Thermál Hélia Hotelben rendezett SAMSUNG sajtó-tájékoztatón Makovecz 
Éva igazgató vezetésével a Csik Ferenc iskola tanulói is részt vettek. 

 
JÚNIUS   

 
Június 01. 
Farkas Ágnes olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó vendégeskedett 
Szombathelyen, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesületnél. 

Június 02. 
Sportos esküvővel fogadott örökhűséget Abdán két fiatal „olimpia barát” Pécsi Hajnalka és 
Jambrich Miklós. Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk! 

Június 05. 
Szepesi Gusztáv olimpiai bajnok labdarúgó halálának 25. évfordulóján a Tatabányai temető 
díszsírhelyén emlékezett a MOB Hagyományőrző Bizottsága és a MOA. 

Mély részvét mellett szórták szét Csőke József Balázs Béla-díjas filmrendező hamvait az 
Óbudai temetőben. Az olimpiai mozgalom nevében dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA 
főtitkára búcsúzott az elhunyttól. 

Június 06-08. 
Gyöngyösön, a hagyományos Mátrai Olimpián 1300 résztvevőt mozgattak a három nap alatt a 
szervezők. Tizenhárom sportágban rendeztek versenyeket. A szellemi vetélkedő játékvezetője 
Győr Béla volt. Az érmeket Kis Antal olimpiai ezüstérmes gyalogló adta át, aki a város 
szülötte. A rendezvény mozgató rúgói a város Barátainak Köre vezetői Balázs Ernő elnök és 
dr. Csépe György voltak. 

Június 08-09. 
A 60. MOA Vándorgyűlésnek méltó házigazdája Kecskemét városa volt, ahol már 
harmadszor (1989, 2001, 2012) gyűltek össze az olimpia barátok.   A helyi olimpia érmes 
(1936!) Tőrös Olga néni mellett számtalan olimpia bajnok, érmes és olimpikon, valamint 
olimpiabarát vett részt, akiket dr. Takács Ferenc professzor emeritus mutatott be. 

Dr. Szakály Sándor MOA alelnök, dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár és dr. Zombor Gábor 
polgármester vezényletével zajlott az értékes beszámolók és különleges kulturális bemutatók 
alkotta vándorgyűlés a patinás hivatalban. A kulturális program Harald Gencmer „Zene négy 
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rézfúvósra” című mű ősbemutatójával kezdődött. A szerző az 1936-os művészeti versenyen 
III. díjat nyert műve itt került először bemutatásra! Középiskolás tanulók az ókori játékok 
részleteit modern változatban adták  elő. A bevezető előadást Szabó bence MOB 
sportigazgató tartotta „Magyar csapat Londonban” címme Az összesített pontversenyben a 
magyar csapatot a legjobb húsz ország közé várja a sportigazgató, de az aranyérmek számára 
nem tippelt, annyit mondott: „Legyen több, mint Pekingben!” Grosán Pál testnevelő tanár 
„Kecskemét sportműhelyei” című, gondosan összeállított előadásában a nagy és kis 
sportegyesületek, szakosztályok múltja, jelene elevenedett meg. Hagyományosan a MOA 
díjak átadásával zárult a vándorgyűlést. A MOA tiszteleti jelvényét kapták: Gál László 
alelnök (Szombathelyi Halmay Zoltán OHE), a kecskemétiek közül Poór László, Grosán Pál, 
heltai Nándor és Sinkó Lajos. A vándorgyűlés  szervezéséért a MOA Díszoklevelét vette át 
dr. Bodóczky László a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnöke, majd  a 
legjobb kecskeméti sportolókat díjazták. Dr. Szikora Katalin MOA tanácstag olvasta fel a 61. 
Vándorgyűlés következő rendezőjének, Szigetvár polgármesterének Kolonics Jánosnak 
(2013. április 28-29.) meghívó levelét.  Az eseményt alkalmi postabélyegzés gazdagította, 
valamint az „Olimpia és Nevelés” kiállítás, amelyet dr. Szabó Lajos, a magyar Sportmúzeum 
igazgatója nyitott meg a Kulturális és Konferencia Központban. Sinkó Lajos helyi gyűjtő 
gazdag olimpiai gyűjteményét is egy hétig látogathatták az érdeklődők. 
Másnap a városi sportnap keretében biztattuk a 10 km é s a 2km-es távon futókat, megnéztük 
a sportági (vívás, ökölvívás, birkózás, aerobik stb.) bemutatókat. Végül a felejthetetlen Bugaci 
kirándulás, amelyen a betyárvilág szokásait felelevenítve csodálatos bemutatót produkáltak a 
lovasok -  tette emlékezetessé a 60. Vándorgyűlést.  

Június 09. 
A MOA, a Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó szakmai csoportja a zuglói 
Óperenciás óvodával együtt, a 2012-es londoni olimpia jegyében szervezett nagysikerű 
Fővárosi Ovis Olimpiát, amelynek a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott otthont. 
Összesen 16 csapat (8 versenyző+2 tartalék) részvételével. A jól sikerült, jól szervezett 
vetélkedő három csoportban történt, a díjakat a MOB és a MOA biztosította, a díjkiosztás 
után az olimpiai indulóra vonultak ki az ovisok. Díszvendégek voltak Imre Géza, Kökény 
Beatrix, Mohamed Aida és Mincza-Nébald Ildikó olimpikonok, olimpiai érmese.  

Június 11. 
Varjú Vilmos születésének 75. évfordulójára rendezte meg a Borovitz házaspár sorrendben a 
300. kiállítását, melyet dr. Jakabházyné Mező Mária a MOA főtitkára nyitott meg és egyben 
méltatta az értékes és szorgalmas gyűjtő munkát végző Borovitz Tamás tevékenységét, aki a 
Varjú Vilmos Olimpiai Kör sikeres és tevékeny elnöke is.  

A Rákospalotai temetőben a MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a MOA 
koszorúzott Varjú Vilmos 75. születésnapján. Az albizottságból Dr. Jakabházyné Mező 
Mária, Győr Béla, Ujvári Ferencné, a Varga házaspár, Rejtő Ildikó, Halász János, Domby 
Iván, a Varjú Vilmos Baráti Kör részéről Hobór Béla vezetésével 3 fős kis bizottság 
koszorúzott.   

Június 13. 
Szabó Bence MOB sportigazgató, kétszeres olimpiai bajnok kardvívónk (50.) és Szentmihályi 
Antal labdarúgó olimpiai bajnokunk (73.) és Érsek Zsolt olimpiai érmes tőrvívónk (46.), 
születésnapjára gratulálunk. Isten, éltesse őket! 
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Június 15. 
Győrben járt az EYOF szemlebizottsága, ahol a várost egyedüli kandidálónak nyilvánították. 
A döntést, hogy megrendezheti-e Győr a soron következő, 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivált, a decemberi izraeli Közgyűlésen döntik el. 

Június 16-30. 
A NOA 32. Ifjúsági szemináriumán Lasztovicza Dóra és Stringovics Márton vett részt a 
MOA küldötteként. Mindketten a TF friss diplomásai és elkötelezettjei az öt karikás 
mozgalomnak. A megnyitó Athénben a Pnyx hegyen volt, majd Olümpiában folytatódott a 
program.  Előadók: Dr.Mark S:DYRESON (USA), G. MILLER (USA), M.BULATOVA 
(Ukrajna),B.KIDD (Toronto) K.UCHIUMI (Japán) B.KEYS (Ausztrália). Az előadásokat 15 
fős csoportokban vitatták meg, szabadidőben sport-, művészeti és kulturális eseményeken 
vettek részt. Magyar népviseletbe öltözve nagy sikert arattak csárdásukkal. 

Június 16. 
A MOB közgyűlésén Borkai Zsolt elnök ismertette a felkészülés jelenlegi helyzetét. 
Megszavazták az olimpiai csapat tagjait. 158 versenyző kvalifikálta magát és képviselheti 
hazánkat. Hozzájuk csatlakozik 104 kísérő (edzők, szakvezetők, orvosok, masszőrök).  

Június 18. 
Ülésezett az „Irány London 2012” szellemi vetélkedő ad hoc bizottsága. A döntő 
forgatókönyvét és végleges feladatsorát dolgoztuk ki. 

Június 19.                         
Tarlós István főpolgármester Budapest díszpolgáraivá avatta Németh Angéla olimpiai 
bajnokot, Zsíros Tibor kosárlabdázó Európa bajnokot, olimpikont és Göröcs János olimpiai 
bronzérmes labdarugót. Elismerésükhöz szeretettel gratulálunk! 

Június 20. 
Dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok a MOB alelnöke nyitotta meg az „Olimpia és 
Nevelés” című olimpiatörténeti kiállítást a Főpolgármesteri Hivatal Városház utcai 
épületében. 

Június 22. 
Ünnepélyes keretek között, színvonalas kulturális műsorral egybekötve a MÜPA–ban tette le 
az olimpiai esküt az utazó csapat. Jakabos Zsuzsanna, Kásás Tamás és Dani Gyöngyi mondta 
elő az eskü szövegét. Kásás Tamás felkötötte az olimpiai zászlóra Orbán Viktor 
miniszterelnök által adományozott piros-fehér-zöld emlékszalagot. Az eskütételen megjelent 
Schmitt Pál a MOB tiszteletbeli elnöke, Kövér László az Országgyűlés elnöke, valamint 
Balogh Gábor miniszteri tanácsadó és Czene Attila államtitkár. Borkai Zsolt a MOB elnöke 
köszöntötte az eskütevőket, majd Kövér László is szólt a kvalifikált csapathoz, akiknek 
sikeres szereplést kívántak. A sportolók nevében Marosi Ádám öttusázó világbajnok köszönte 
meg a sok segítséget, támogatást és a lehetőséget, hogy méltón képviselhessék hazánkat 
Londonban. Végezetül Nagy-Britannia nagykövete, Jonathan Knot úr azon jelenlévő 
sportolóknak nyújtott át emléklapot, akiknek „metróállomásuk” lesz az olimpia alatt: 
Egerszegi Krisztinának, Gyarmati Dezsőnek, dr. Kárpáti Györgynek és Darnyi Tamásnak.  
 

Dobor Dezső szerkesztésében megjelent a MOB új kiadványa az „Olimpiai zsebkönyv”  
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Június 23. 
Dr. Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 77 éves. Isten éltesse! 
Gödöllőn a Királyi Kastély barokk színháztermében felemelő külsőségek között rendezte a 
MOA az „Irány London 2012” országos olimpiai szellemi vetélkedő döntőjét. A zsűri tagjai: 
dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere, elnök, dr. Szikora Katalin, Győr Béla, dr. 
Printz János, valamint dr. Szabó Lajos MOA Tanácstagok voltak. A hat döntőbe jutott 
versenyző érdekes módon jutott segítő olimpikon párra. Első kérdésként ki kellett találni 
látatlanban a kérdések alapján, hogy melyik olimpikonról van szó. (A szóban forgó 
olimpikonok: Ságiné Rejtő Ildikó, a Nemzet sportolója; dr. Mendelényiné Ágoston Judit, 
Sákovicsné Dömölky Lídia, Antal Márta, Gedó György és dr. Kamuti Jenő voltak) A 
vetélkedőt Dobor Dezső nagy hozzáértéssel és hibátlanul vezette. 

Nemes küzdelemben a következő eredmény születetett:              
1. Nagy Barnabás Eger                 60 pont 

2. Kis János Nagykanizsa             54 pont 
3. Csapkó Zoltán Edelény            46 pont 

4. Gyurkó Sándor Kecskemét      39 pont 
5. Schmidt Zsolt Győr                  37 pont 

6. dr. Szenyéri Zoltán Dombóvár 36 pont 
Külön oklevelet kapott Schmidt András, aki legfiatalabb résztvevőként, 12 évesen egészen a 
területi döntőkig jutott. Az értékes díjakat: két ötnapos Olümpiai utazást, olimpiai 
sportfelszerelést és olimpiai könyveket dr. Gémesi György, Köteles Erzsébet, dr. Temes Judit, 
Szondy István, Ambrus Miklós, Szalay Miklós olimpiai bajnokok adták át. Szeretettel 
gratulálunk a versenyzőknek! 

A díjkiosztás után dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkára emlékezett meg a Nemzetközi 
Olimpiai Nap alkalmából az olimpiák és az olimpiai eszme világméretű térhódításáról a 
kezdettől napjainkig.  

Június 24.                         
Ezen a napon sok olimpiai bajnokunk ünnepli születésnapját.                         
Korondi Margit tornász 80 éves, Janics Natasa kajakozó 30 éves, Mészáros Erika kajakozó 46 
éves, Bárány Árpád vívó 81 éves. Isten éltesse mindnyájukat! 

Június 25. 
Manchesterben az Old Trafford előtt Bobby Charlton, minden idők legjobb angol labdarúgója 
futott az olimpiai lánggal. 

Már hagyományosan a Magyar Nemzeti Bank olimpiai érmeket (arany és ezüst) és a Magyar 
Posta sportbélyegeket bocsátott ki a Londoni játékok tiszteletére. 

Június 28. 
Szentendrén, az Altiszti Akadémia (volt Kossuth Lajos Katonai Főiskola) területén a 
sportcsarnokot Budai II. László olimpiai bajnok labdarúgóról nevezték el, és a sportcsarnok 
oldalán emléktáblát avattak tiszteletére. A MOB koszorúját dr. Jakabházyné Mező Mária 
főtitkár és Győr Béla MOA tanácstag helyezték el az emléktáblánál. 
 


