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MOA INFO – ELŐSZÓ

A Magyar Olimpiai Akadémia a jövőben munkájáról rendszeresen tájékoztatni kívánja 
az olimpia barátokat.
A világon több mint 120 nemzeti olimpiai akadémia működik és büszkék vagyunk és 
lehetünk arra, hogy a több mint húsz éve megalakult nemzeti Olimpiai Akadémiánk a 
világ egyik legaktívabb, nemzetközileg is elismert szervezeteként  tevékenykedik. 
A MOA évente 200-250 eseményt rendez, mely az egész országra kiterjed és ezáltal 
folyamatosan életben tartja az olimpia barátok szeretetét és aktivitását a magyar és a 
nemzetközi olimpiai mozgalom iránt. Tevékenységünkben különös jelentősége van 
az olimpiai iskolákkal tartott folyamatos kapcsolatnak, amellyel megismertetjük a jövő 
nemzedékét a múlttal és jelennel, ezáltal példát adunk a tanulók számára.

A MOA INFO a terjedelem szűkössége miatt csak a legfontosabb eseményekről 
adhat tájékoztatást, de reményeink szerint hasznos információkhoz juthatnak az 
olimpiai gyűjtők és történészek is.

Kérjük fogadják szeretettel kiadványunkat és várjuk ötleteiket, kéréseiket a MOA 
INFO-n szereplő elérhetőségeinken.

Dr.Dr.Dr. Jakabházyné Mező Mária
főtitkár

Dr. Aján Tamás
elnök

JANUÁR

� A  dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia előkészítése.
� Az általános iskolások szellemi vetélkedője kérdéskörének összeállítása.
� Borovitz Tamás a „Téli olimpiák története” címmel mutatta be kiállítását

Sashalmon,  a Corvin Művelődési Házban.
� A dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia általános iskolai budapesti döntőjének 

zsűrielnöke Polyák Imre volt, a zsűriben részt vett Martinek János olimpiai 
bajnok.

� A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör közreműködésével rendezték a szellemi 
diákolimpia városi döntőjét.

� Végső búcsút vettünk Dalnoki Jenő olimpiai bajnoktól a Rákoskeresztúri 
temetőben.

� Dr. Szikora Katalin MOA tanácstag, a TF tanszékvezető docense előadást 
tartott az Olasz Olimpiai Akadémia Pinerolóban rendezett tudományos 
ülésszakán.

� A Csanádi Árpád iskolában a sportfórum keretében dr. Török Ferenc olimpiai 
bajnok öttusázó tartott hangulatos élménybeszámolót, amelyen Csanádi 
Árpádné, a névadó NOB sportigazgató özvegye is jelen volt. 

� A Debreceni Sporttörténész Egylet, dr. Fésűs László irányításával bonyolította 
le a megyei szellemi diákolimpiai döntőt. 



� A MOA ez évi első tanácsülésén dr. Kamuti Jenő MOB főtitkár köszöntötte a 
Tanács tagjait, elismerésének adott hangot a MOA munkáját illetően. Kérte, 
hogy az 56-os évforduló kapcsán a MOA tartson ünnepi ülést. A tanács 
megtárgyalta és elfogadta a 2005. évi beszámolót és a 2006. évi munkatervet.  
Aján Tamás elnök hangsúlyozta, hogy a MOA méltón képviseli az olimpiai 
mozgalom ügyét, ezért nagyobb publicitást érdemel.

� A MOA 46. Vándorgyűlésének előkészítése
� Kötetlen beszélgetések olimpiai bajnokokkal és olimpikonokkal a budafoki 

Hajós Alfréd iskolában.

FEBRUÁR

� Hajós napok Gödöllőtől Pesterzsébetig ünnepség keretében az első magyar 
olimpiai bajnok nevét viselő iskolák tartottak ünnepséget. Az ünnepség után 
mind a négy Hajós iskola megkoszorúzta a bajnok sírját a Kozma utcai 
temetőben.

� Megemlékeztünk  Homonnai Márton (vízilabdázás 1932, 1936) olimpiai bajnok 
születésének 100. évfordulójáról a Farkasréti  temetőben      

� A budafokiak tantestülete és diákjai meghívására részt vettünk olimpiai 
délutánjukon. A kerületben élő bajnokok együtt versengtek a tanulókkal 
Kolonics György, az iskola volt tanulója, Vári Attila, Martinek János, Sárfalvi 
Péter, Kozmann György, Pulai Imre, Wichmann Tamás. Az ünnepség 
keretében aláírásukkal hitelesített szalagot kötöttek az iskola zászlajára.

� Az Olimpiai Bajnokok Klubjánál tett látogatás alkalmával az éves programot 
ismertette Dömötör Zoltán elnök.

� A Győri Sportcsillagok Alapítvány díjkiosztó gálaműsort szervezett, és  immár 
11. alkalommal választották meg Győr városában az év legjobb sportolóit. A 
„Győr sportjáért életműdíjat” Palotai Károly labdarúgó olimpiai bajnok kapta.

� A budapesti középiskolások a Csanádi iskolában mérték össze tudásukat az 
olimpiai mozgalomról és a téli olimpiákról. A területi döntőbe a „Csanádisok” 
jutottak.

� A Csanádi Sportfórum beszélgető partnere dr. Schmitt Pál MOB elnök volt.
� Az általános iskolák dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia országos 

elődöntőbe jutott csapatait a Nógrád-megyei település, Rétság fogadta.
� A dunántúliak Tatán vetélkedtek. A feladatok, kérdések mindkét területen 

azonosak voltak. 
� A szellemi diákolimpia országos döntő anyagának előkészítése.

MÁRCIUS

� Folytatódtak a szellemi diákolimpia vetélkedők a középiskolások részére, 
azonos feladatokkal Kaposvárott és Szolnokon 

� MOA tanácsülésen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó rendezvényeket 
egyeztettük.  Összegeztük, hogy a MOA a megemlékezések sokaságában 
sajátos utat járjon. Megtárgyaltuk és jóváhagytuk a 2006. évi költségvetést. 



Ivanics Tibor bemutatta a „Magyarok a téli olimpiai játékokon 1924-2006” c. 
kötetét, kiadási lehetőségre vár. Szabó Lajos tájékoztatást adott az Erdélyben 
rendezett és rendezendő sport- és olimpiatörténeti kiállításokról. (Csíkszereda, 
Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós). Szabó Béla bejelentette, 
hogy az Eszterházy Károly Főiskolán 60  hallgató vesz részt az olimpizmus 
oktatásában.

� A budafoki „Hajósok”  rendezvény keretében a Fonyódi Antal Sportcsarnok 
fogadta a játékos vetélkedőn résztvevő iskolákat. Tíz csapat versengett a téli 
sportágakat szimbolizáló feladatok megoldásában. A díjakat Wichmann 
Tamás olimpiai bajnok adta át.

� Az általános iskolások számára befejeződött a dr. Mező Ferenc szellemi 
diákolimpia versenysorozata. A győzelmet és ezzel az egy hetes olimpiai 
táborozást a Rétsági Általános Iskola csapata nyerte. 

� A Csanádi Sportfórum vendége ismét olimpiai bajnok volt, dr. Kárpáti György 
beszélt a vízilabdázásról, a sportág hazai jelenéről, jövőjéről.

� A pesterzsébeti Hajós Alfréd iskola  megrendezte a II. Fehér Miklós labdarúgó 
kupát.  A megnyitón és a koszorúzáson megjelent Albert Flórián, Szücs Lajos, 
Nyilasi Tibor, Kovács Kálmán. 

� A középiskolások szellemi olimpiai döntőjét Tatán rendeztük.  
� Széchy Tamásra, a magyar úszósport mesterére emlékeztünk a Farkasréti 

temetőben lévő síremlékénél. 
� A Gyöngyösön rendezendő 47. vándorgyűlés előkészítő és szervezető 

bizottsági ülése.
� A budafoki Hajós Alfréd iskola fennállásának 30. évfordulója alkalmából 

iskolatörténeti kiállítást rendezett. A kiállítás megtekinthető a tanév végéig. 
� Csík napok a Medve utcában…A két napos rendezvény nyitányán olimpiai 

bajnokok, ismert sportemberek, kulturális életünk kiemelkedő személyiségei 
(Grosics Gyula, Mészöly Kálmán, Székely Bulcsú, Növényi Norbert, Bacsó 
Péter, Sasvári Sándor, Vikidál Gyula) tartottak „nyílt órákat” az iskola 
diákjainak. 

ÁPRILIS

� A MOA 46. Vándorgyűlését a Budai Várban lévő Hadtörténeti Intézet 
dísztermében rendeztük. Aján Tamás MOA elnök és Braun László tábornok 
köszöntötte a 135 megjelent vendéget, külön köszöntve a 13 olimpikont. A 
gazdag, változatos napirendet MOA elismerések átadása előzte meg. 

� Olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozása.    A tavaszi tanácskozás a tanév 
olimpiai értékeléséről és a hátralévő események egyeztetéséről szólt.

� Ülésezett a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága.
� Tanácskozást tartottak az Olimpiai körök vezetői.
� Megtartotta soronkövetkező ülését a MOA Tanácsa, amelye jelentőségét 

emelte, hogy rendkívüli vendégeket köszönthetett Dr. Aján Tamás MOA elnök 
(dr. Kamuti Jenő, Szalay-Berzeviczy Attila, Fábián László, Sugár András, dr. 
Baranyai Ákos).
A Tőzsde elnöke a budapesti olimpia rendezésével kapcsolatos pályázat 
tervéről, mint a gazdasági szakemberek kezdeményezéséről adott 
tájékoztatást. dr. Kamuti Jenő az együttműködés kialakítását ítélte fontosnak. 
A tanácstagok meghallgatták Ivanics Tibor tájékoztatóját az olimpiai iskolák 



tanévi programjáról, majd döntöttek a támogatásról. MOA hírlevél/info 
megjelentetésről döntöttek.

� A Csanádi Sportfórumon dr. Pavlik Gábor tartott előadást.
� A Csanádi Árpád Olimpia Baráti Kör vendégei voltak: Várhidi Pál és Lóránt 

Imre (Gyula öccse).

***

MÁJUS-JÚNIUS HAVI ELŐZETES

� Prokopp Sándor (1912. Stockholm, sportlövő) emléktáblájának avatása a
lakóház  falán (Ráday u.52.)

� Lelkes Győző emlékünnepség – Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimnázium
� Vándorgyűlés szervező bizottsági ülés Gyöngyösön
� Hámori Jenővel látogatás Győr város polgármesterénél (Balogh József MOB 

tag)
� Mező-nap-Zugló
� Halmay Zoltán halálának 50. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás a 

Farkasréti temetőben.
� 47. Vándorgyűlés Gyöngyösön.
� Gyöngyösi olimpikonok emléktáblájának avatása
� A nemzeti olimpiai akadémiák képviselőinek tanácskozása Olympiában (Dr. 

Sza bó Lajos, Győr Béla)
� Olimpiai iskolák atlétika versenye
� Csanádi-napok Zugló
� A 48. Vándorgyűlés szervező bizottságának alakuló ülése- Dombóvár.
� Lóránt Gyula halálának 25. évf. megemlékezés Kőszegen.
� Bozsik-nap a Szőnyi Bozsik József  Ált. Iskola rendezésében – Komárom
� Németh János (vízilabdázó 1932, 1936) születésének 100.évfordulójáról 

megemlékezés,  koszorúzás a Farkasréti temetőben.
� Halmay Zoltán születésének 125. évf. – Nagymagasfalu (Szlovákia), Halmay 

emlékmű koszorúzása.
� Nemzetközi ifjúsági tábor Olympiában (Mecséri Annamária. Nagy Pál)
� Nemzetközi olimpiai nap – koszorúzás az emlékoszlopnál.
� Középiskolások és általános iskolások olimpiai tábora/Csopak.

****
KITEKINTŐ A VILÁGRA


