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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, a 2006-os esztendőt ezzel az INFO-
val zárjuk. 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:
Győr Béla, Dr. Győri Pál,  Ivanics Tibor,  Dr. Kertész István,  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

OKTÓBER

3. Az olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozását a Zuglói Hajós Alfréd Általános
Iskolában tartottuk. A vendégek megismerkedtek az iskolával, tisztelegtek
a Hajós szobor előtt. A nyári olimpiai táborokról, s a jövő évi folytatásról hangzott el 
tájékoztató. Az igazgatók részletesen beszámoltak az idei tanévre tervezett eseményeikről. 
Mez kövesden az elmúlt esztend ben összevontak néhány tanintézetet. Akkor úgy t nt, 
hogy a Mez  Ferenc Általános Iskola nem viselheti tovább az olimpiai bajnok nevét.
" Örülünk annak a döntésnek, hogy tagiskolánk mégis megtartotta Mez  Ferenc nevét. Az 
olimpiai iskolák közösségében szerzett tapasztalatok nagymértékben segítik 
nevel munkánkat. Diákjaink pedig különösen sok élmé nnyel gazdagodnak" - mondta Gál 
János, a M vészeti iskola igazgatója.

11. A MOA rendkívüli tanácsülésén a tartalmi munka került terítékre. A tanácstagok egyéni 
értékelésének elhangzása után az Eötvös Kollégiumban rendezendő konferencia programját
állítottuk össze.

13-14. A MOA 48. Vándorgyűlése Dombóváron Kassai Farkas András festmény kiállításának 
megnyitójával kezdődött. A plenáris ülést dr. Aján Tamás, a MOA elnöke nyitotta meg
Az elnök kiemelte: a vándorgyűlések célja az olimpizmus népszerűsítése, s ezt nem csak 
Budapesten teszik, hanem szerte az országban.
Szabó Loránd a város polgármestere röviden bemutatta a várost.
Az első előadásban dr. Kamuti Jenő, a MOB főtitkára mutatott arra, hogy pályafutására 
milyen hatással voltak az 1956-os események.
A Zoltán János, Dobor Dezső rendező páros jóvoltából hallhattunk az “Olimpiának indult” 
című film megszületéséről, s megtekinthettük a filmsorozat második részét.
A film után Dobor Dezső 1956-os olimpikonokkal beszélgetett.
Kurucz Gábor a helyi TV riportere Buzánszky Jenőt és Rózsa Norbertet szólaltatta meg.
Mindkét bajnok a város szülötte és mindig örömmel jönnek haza.
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Újabb olimpiai vonatkozású kötettel gazdagodott a hazai sportirodalom. Pápai Lajos és Kis 
János kötetének címe „Tolna megyei olimpikonok”. 
A két napos program a tatai edzőtáborban fejeződött be. 
A MOB meghívására, a vándorgyűlés résztvevői is jelen lehettek a jubileumi olimpiai
ünnepségen.

16-30. A Külkereskedelmi Főiskolán, mely 1956-ban a szovjet hadsereg magyarországi 
központja volt, Borovitz Tamás anyagából kiállítást rendeztünk az 56-os olimpia emlékére. 
A megemlékezést ugyanabban a teremben tartottuk, ahová Nagy Imre miniszterelnököt és 
társait vitték letartóztatásuk után. A megemlékező beszédet a Főiskola dékánja és Aján 
Tamás tartotta. Az összejövetelen részt vett az ausztrál Nagykövet asszony, valamint több 
volt és jelenlegi politikus.

20. MOA karambol. A főtitkár asszony, Kőbán Rita olimpiai bajnoknő és Ivanics Tibor a 
MOA tanácsának tagja Tiszaföldvárra tartottak a Papp Bertalan iskola olimpiai 
ünnepségére. A 4-es úton, Monor után a mellékútról szabálytalanul keresztezni kívánó 
gépkocsi a főtitkár asszony kocsijának ütközött. A kocsi totál káros lett, szerencsére 
sérülés nem történt.

23. Kegyeleti ünnepségen vettünk részt a Farkasréti temetőben, amelyet a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezett  1956 áldozatai emlékére.

26. Csanádi Olimpiai Baráti Kör ülése- vendég: Nagy Ilona (Békási Tiborné) kézilabdázó
27. Halottak napi megemlékezés és koszorúzás az olimpiai bajnokok emlékfalánál a Farkasréti 
temetőben. A megemlékezést követően – amelyre valamennyi budapesti olimpiai iskola 
küldött diákokat és pedagógusokat – a kegyelet virágait tettük Lemhényi Dezső és 
Csanádi Árpád sírjára is.

27. Hajós napi rendezvényre invitáltak bennünket Budafokra, ahol Kolonics György volt a 
díszvendég. A kétszeres olimpiai bajnok, többszörös világbajnok itt végezte tanulmányait.

31. A Hencsei-Ivanics szerzőpáros újabb kötetét mutatták be a Vasas SC. Pasaréti 
Sporttelepén „Magyar atléták az olimpiai játékokon” címmel.

NOVEMBER
3. Kegyeleti konferencián vettünk részt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
rendezésében a Hadtörténeti Múzeum dísztermében. A korábbi elnököt, Jókai Annát 
Boros Péter volt miniszter váltotta fel. A díszudvarban katonai tiszteletadással 
koszorúztuk meg az 1956-os hősök emléktábláját.

3. Koszorúzás Rajczy Imre (1936. Berlin, kardcsapat , aranyérem) szülőházán elhelyezett 
emléktáblánál Szombathelyen a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület és a 
Rajczy Imre Sportiskola részéről.

6. Szellemi vetélkedő –Bernecebaráti
A Rákospalotai Ifjúsági és Sportközpont a kerület iskolái számára sport- és olimpiai 
vetélkedőt írt ki. A vetélkedő döntőjét Bernecebarátiban a kerület üdülő- és 
gyermekotthonában rendezték meg. A résztvevők megkoszorúzták Szokolyi Alajosnak, az 
első olimpia résztvevőjének emléktábláját. A vetélkedőt dr. Géczi István, a sportközpont 
igazgatója, az FTC sokszoros válogatott olimpikon kapusa kezdeményezte. 

6. Kabos Endre emléktábla avatás
Az Attila úti Petőfi Sándor Gimnáziumban felavattuk Kabos Endre háromszoros olimpiai 
bajnok emléktábláját. A kereken száz évvel ezelőtt született vívó annak idején a Petőfi 
jogelődjénél, a Werbőczi Gimnáziumban érettségizett. Zsivótzky Gyula a Nemzet 
Sportolója, a MOB és az Olimpia bajnokok klubja nevében arra bíztatta a mai diákokat, 
hogy kövessék Kabos Endre és társai példáját.

7. A Sportmúzeum „Magyarok az olimpiai játékokon” c.vándorkiállításának megnyitása 
Sepsiszentgyörgyön.
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15. A Magyar Olimpiai Akadémia tanácsülésén Aján Tamás elnökletével mindenek előtt az 
Akadémia előfutárának tekinthető olimpiatörténeti szemináriumok megindításának 
jubileuma került napirendre, majd a 2007. évi program fő állomásairól beszéltünk, az ülést
évzáró vacsorával zártuk.

16-30. Olimpiatörténeti kiállítás a Borovitz házaspár magángyűjteményéből a 
Külkereskedelmi Főiskolán, Mátyásföldön.

17-28. Melbourne emléktúra résztvevője volt a WOA jóvoltából a főtitkár assszony.
23. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör meghívására Igaly Diana sportlövő olimpiai bajnoknő 
nagy érdeklődéssel kísért élménybeszámolót tartott a város Jó Szerencsét Művelődési 
Központjában. 

24. Kemény Ferencre emlékeztek az egri iskolások. 
A MOB magyar alapító tagja halálának 62. évfordulója alkalmából az alapító nevét viselő 
általános iskolában széleskörű összefogással, Kemény-napot rendeztek. Megkoszorúzták 
az iskola névadójának emléktábláját. Nyolc olimpiai iskola részvételével teremlabdarúgó-
tornát rendeztek, majd az ünnepség az iskola diákjainak különböző vetélkedőivel zárult.

25. Lemhényi-bál Sashalmon jótékonysági céllal, az iskola sportkörének támogatására.
25-26. Csik Ferenc emlékversenyt rendezett a Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület és a 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Csik Ferenc Uszodában. Az uszoda 
elnevezését a soproni 39.Vándorgyűlésen kezdeményeztük először (2002), majd a 
Hagyományőrző albizottság kivitelezte az ötletet.

28. A Melbourne-i jubileumi ünnepségről hazatérő csapat köszöntésére az olimpiai iskolák 
csapatai fáklyás sorfalat álltak az Olimpiák terén.

29. Igaly Diána Neszmélyen. Az elmúlt évben alakult Hídver  Olimpiai Baráti Kör rendkívül 
aktív tevékenységet folytat. Schlegel Oszkárnak az Akadémia tanácstagjának 
közrem ködésével havonta olimpiai bajnokok tartanak élménybeszámolókat a Duna-parti 
városban. 

30. A Hagyományőrző Bizottság kibővített ülésén az albizottságok vezetőinek beszámolója 
után Zsivótzky Gyula elnök megköszönte az önkéntesek magas szintű munkáját.

30.A Csanádi Olimpiai Baráti Kör ülésének vendégei Marosi József vívó és Ütő Géza 
     evezős versenyzők voltak.

DECEMBER

4. A Farkasréti temetőben felavattuk  az áprilisban, 83 éves korában elhunyt Jeney László 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó síremlékét, majd Lemhényi Dezső sírjánál helyeztük 
el koszorúinkat.

6. "Gyöngyszem a páston"címmel mutatták be Szalay Gyöngyi olimpiai bronzérmes, hétszeres 
világbajnok párbajtőrvívó életéről készült kötetet. A színes fotókkal illusztrált kötetet a 
Nemzeti Sport Veszprém megyei vezető tudósítója, Donát Tamás szerkesztette.

6. Várpalotán az olimpiai kör szervezésében. levetítették a ”Szabadság vihara” című 
szinkronizált amerikai dokumentumfilmet, a magyar vízilabda-válogatott 1956. december 
6-án Melbourne-ben aratott győzelme fél évszázados jubileuma alkalmából Az esemény 
vendége Ambrus Miklós olimpiai bajnok volt.

8. Olimpiai nap
 Az egy éves születésnap ünnepi köszöntőjén Godóné Zavilla Klára a Lemhényi Dezső 
iskola igazgatója hangoztatta, hogy kiváló névadót választottak. A születésnapot 
Lemhényi- vetélkedővel kezdték, majd sportbemutatókkal folytatták.
Nagy sikert aratott a névadó felesége, Tass Olga olimpiai bajnok élménybeszámolója, 
amelyet filmbemutató kísért. A bajnoknő bejelentését osztatlan örömmel fogadták, 
miszerint százezer forintot ajánl fel az iskola sportjának fejlesztésére, 
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8. „60 éves a röplabdázás „ címmel nyílt meg a Borovitz házaspár kiállítása a 

8. Csanádi Olimpiai Baráti Kör évzáró ülésén élménybeszámoló tartott az ausztráliai útról
    Dr. Hencsei Pál.
8. Az általános iskolások szellemi diákolimpiájának kerületi döntője volt Zuglóban.
9. A Szent István Bazilikában örök nyugalomra helyezték Puskás Ferencet, az Aranycsapat 
79 éves korában elhunyt legendás labdarúgóját. 
A búcsúztatás 9 órakor a Kossuth téren kezdődött, ahol katonai tiszteletadás mellett előbb 
felhúzták, majd félárbocra eresztették a nemzeti lobogót.

12. A 100 éves Gyöngyösi Atlétikai Klub záró ünnepségét Hiesz György polgármester 
nyitotta meg. Az ünnepségen arany fokozatú emlékérmet kapott a korábbi elnök, 
Jakabházyné Mező Mária, aki előadást tartott „Gyöngyös és az olimpiai mozgalom” 
címmel.

13. Olimpiai bélyegkiállítás Várpalotán az olimpiai baráti kör szervezésében.
15. Sikerrel zárult a Magyar Olimpiai Akadémia és az ELTE Eötvös József Kollégium közös 
megemlékezése az egykor nemzetközi hírű "Olimpiatörténeti Szemináriuma".
Aján Tamás, a MOA elnöke a konferencia megnyitójában az olimpiával kapcsolatos 
hagyományőrzés alapkövének nevezte az egykori szeminárium elindítását a budapesti 
szakkollégiumban. A rendezvényen lehetőség nyílt kerek asztal beszélgetés keretében az 
egykori szemináriumi tagok eszmecseréjére

15. Jubileumi ülést tartott Szombathelyen a tíz évvel ezelőtt alakult Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület. Az alapításkor kitűzött célok: a coubertin-i eszme ápolása és 
népszerűsítése területén az egyesület rangot és megbecsülést vívott ki magának.

16. A MOB évzáró közgyűlésén az elnökség megüresedett helyére öten pályáztak (Csötönyi 
Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Dömötör Zoltán, az Olimpiai bajnokok 
Klubja elnöke, Fábián László, az Olimpiai Bajnokok Klubja alelnöke, Fehér Tamás, a 
Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke és Jakabházyné Mező Mária, MOA főtitkár) A 
harmadik forduló után Dömötör Zoltán olimpiai bajnok került az elnökségbe.

16. A Magyar Sportmúzeum, a MOB és az "Olimpiának indult" produkció közös 
szervezésben nyitotta meg a Papp László Sportcsarnok melletti Sport Agórában a 
"MELBOURNE 1956" című kiállítását. A kiállítás vállalkozott arra, hogy a maga 
sajátos nyelvezetével megpróbáljon további pluszt hozzátenni a korábban évtizedekig 
elhallgatott tényekhez

16. A Magyar Örökség és Európa Egyesület újabb kiváló sportembert, olimpiai bajnokot 
részesített elismerésben. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepség során 
Halassy Olivér a harmincas évek világverő vízilabda válogatottjának egyik legjobbja az 
Olimpiai Bajnokok Klubja és a Magyar Olimpiai Akadémia javaslatára posztumusz 
Magyar Örökség díjat kapott

16. Több évtizedes fennállása során első alkalommal nyújtotta át elismeréseit Budapesten a 
Kamuti Jenő vezette Nemzetközi Fair Play Bizottság (NFPB).
Az olimpiai iskolák közül a Csik Ferenc Gimnázium, a Zuglói dr.Mező Ferenc  és a 
Hajós Alfréd Ált. Iskola tanulói és kísérő tanáraik vettek részt az ünnepségen. 

17. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör évzáró összejövetelén a titkári beszámolót és a 2007. 
        évi terveket ismertették.
29. Száz éve, 1906. december 31-én született Gerevichné Bogen-Bogáthy Erna, az 1932-es 
olimpia bronzérmes tőrvívója. Az évforduló alkalmából a Farkasréti-temetőben lévő 
síremlékét megkoszorúztuk. Életútját Jakabházyné Mező Mária és Mészáros József, a 
Vívó Szövetségi nemzetközi titkára méltatta. A megemlékezésen jelen voltak a vívónő 
fiai, unokái.
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NEMZETKÖZI HÍREK
1. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia legutóbbi tájékoztatása szerint 133 nemzeti 
olimpiai akadémiát tartanak számon (Európa: 41, Ázsia: 25, Amerika: 29, Afrika: 35, 
Óceánia: 3)

2. A korábbi NOA elnöke, Nikos FILARETOS helyét Minos KYRIAKOU vette át,
igazgató Giannis PSARELIS.

3. A görögországi Olympiában 2007-ben is megrendezik a nemzeti olimpiai akadémiák 
vezetőinek szimpóziumát, melyre a MOA két küldöttet delegál.

4. Az Ázsiai Nemzeti Olimpiai Akadémiák összejövetelét 2007. első felében rendezik, 
melyre a MOA-tól két előadót kértek fel, ezzel is értékelve a MOA színvonalas és 
aktív tevékenységét

JANUÁRI ELŐZETES

11. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör tisztújító közgyűlése.
17. A Mező Ferenc szellemi diákolimpia városi-kistérségi vetélkedője Várpalotán.
18. A szellemi diákolimpia budapesti döntője az általános iskolások részére.
8-20. A Mező Ferenc szellemi diákolimpiai III.-IV. kcsp. megyei döntői.
22. „Magyarok az olimpiai játékokon” c. kiállítás megnyitása Székelyudvarhelyen.


