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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:
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

Április

 3. Olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozása
     A már hagyományossá vált találkozón a MOB tanácstermében 17 iskola vezetője vett 
      részt, akik azokról - a tanév hátralévő részében szervezendő gazdag programokról- adtak 
      tájékoztatást, amelyek az olimpiai nevelést szolgálják. A Főtitkár Asszony értékelte a 
      dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpiát. Kiemelte, hogy a középiskolásoknál évek óta
      a Nagykanizsai Mező Ferenc  iskola a döntőben szerepel, most ezüstérmet nyertek, 
      felkészítő Kis János. Az általános iskolák közül a zuglói dr. Mező Ferenc iskola csapata 
      szintén ezüstérmet nyert, felkészítő tanár: Győr-Tóth Julianna. A szellemi olimpiai baj-
      nok leánya, Mező Zsuzsanna gratulált az eredményekhez, az iskolák méltóak édesapja
      nevének viseléséhez.
      A nyári olimpiai táborokról Ivanics Tibor és Győr Béla táborvezetők adtak részletes
     tájékoztatást.
 4. A mezőkövesdi Mező Ferenc tagiskola labdarúgó tornáját az új műfüves pályán rendezték.
     A csapatok az iskola aulájában megkoszorúzták Mező Ferenc emléktábláját. A házigazdák 
      nyerték a kupát, ezüstérmes a Szőnyi Bozsik József iskola, bronzérmes a pesterzsébeti 
      Hajós Alfréd iskola csapata lett. A díjakat a MOA főtitkára és Gál János igazgató adta át.
10. Az olimpiai körök vezetőinek értekezletén tizenkét kör képviseltette magát. Dr. Nádasdi
      Miklós egyetemi docens, a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke bemutatta a Keszt-
      helyen alakult új kört. Figyelemre méltó célkitűzésük, hogy az olimpiai bajnok kevésbé
      ismert orvosi tevékenységét is kutatják. Győr Béla MOA tanácstag elmondta, hogy a 
 körök közreműködése nélkülözhetetlen a hagyományőrző munkában, helyi kutatásaik
értékes információkat nyújtanak. Gratulálunk Varró Oszkárnak, a Hódmezővásárhelyi

      Olimpiai Baráti Kör elnökének, aki a Csongrád-megyei egyetemi olimpikonokról írott 
      tanulmányával elnyerte a MEFS Nívó-díját.
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12. MOA tanácsülés – amelyen másodszorra elfogadásra került a  2007. évi költségvetés.
 (Bevétel 14. 780.000.-, kiadás 14.780.000.-) Határozat született a „Peking téged vár!”

       országos olimpiatörténeti szellemi vetélkedő megszervezéséről. Együttműködő partner a 
Nemzeti Sport Szövetség és a Pegazus Sport Tours. A vetélkedő lebonyolítására, tartalmi 
anyagának elkészítésére ad hoc bizottság alakult (Győr Béla, dr. Hencsei Pál, Ivanics 
Tibor, Jakabházyné Mező Mária).Ivanics Tibor az olimpiai iskolák tanévi tapasztalatairól 
számolt be, majd elfogadásra került  17 iskola részére összesen 1.900.000 Ft támogatás.

14. A MOB közgyűlésén MOB-díjban részesült Makovecz Éva, a Csik Ferenc Általános 
       Iskola és Gimnázium igazgatója. 
19. Megjelent a MOA Évkönyv 2006! A kötet 308 oldalon részletesen ismerteti a MOA sok-
      oldalú, színes tevékenységét. A szerkesztő munka Farkas Ágnest dicséri, aki a 
      Sportmúzeum Igazgatóság könyvtárosa.
20. A 49. Vándorgyűlést a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve a  Magyar Sport Háza 
      konferencia termében rendeztük meg, ahol 25 olimpikon és 37 településről 152 
olimpiabarát részvétele jelezte az esemény fontosságát. A Fővárosban ez volt a harmadik 

      olimpiai vándorgyűlés (1995, 2006, 2007). Aján Tamás elnök az ifjúsági olimpia beveze-
      téséről adott újabb információt. Az első ifjúsági olimpiára már 2013-ban sor kerülhet.
      A MOA tiszteleti érmét kapták: Polyák Imre olimpiai bajnok, dr. Szakály Sándor sport-
      történész, Szlatényi György MDSZ főtitkár. Tiszteleti jelvény elismerésben részesült  
      Marton Jánosné, az Ószőlői Papp Bertalan Ált. Iskola igazgatója, Katona Imréné a hód-
      mezővásárhelyi Szent István Ált. Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola igazgatója és 
      Kubinyi József a mezőkövesdi Mező Ferenc tagiskola testnevelő tanára. Oklevelet
      kapott Farkas Ágnes a Sportmúzeum Igazgatóság könyvtárosa.
24. Gerevich hét Alattyánban. A hétszeres olimpiai bajnok nevét viselő Gerevich Aladár 
      iskola az összevonások után is megtartotta nevét. Ezen a héten különböző 
      rendezvényekkel emlékeztek a névadóra. A záró napon (ápr.28.) koszorúzási ünnepsé-
      get rendeztek az iskola Gerevich emlékfalánál.
25. A Hídverő Olimpiai Baráti Kör összejövetelén Neszmélyen Németh Angéla olimpiai 
      bajnok találkozott a kör tagjaival.
27. A gödöllői  Hajós Alfréd iskolában dr. Gémesi György polgármester, a MOB alelnöke 
avatta fel a széleskörű összefogással újjávarázsolt tornatermet. Az összefogásból a szülők 

      és a tanulók is kivették részüket, akik befőttes üvegekbe gyűjtötték az egy forintosokat!
       A tanulók, szülők, pedagógusok, VIP vendégek csapatokat alkotva sor- és váltóverse-
       nyekkel vették birtokba a tornatermet.

Május

 2. Ad hoc bizottság alakult Fábián László olimpiai bajnok vezetésével az élő olimpikonok 
     címjegyzékének elkészítésére, felkutatására (Szakály Sándor, Hencsei Pál, Ivanics Tibor, 
     Győr Béla, Jakabházyné Mező Mária)
 3. A Csanádi Olimpiai Baráti Kör ülésén Som Ferenc az Universiádékról tartott előadást-
     amely az University és Olimpiade szóból született. Nyári küzdelmein 10 kötelező és 2 
     választott, míg a téli viadalokon 6 kötelező és 1 választott sportágban avatnak bajnokot.
     Katona András (1960. Róma, bronzérem) vízilabdázó élménybeszámolója után Hencsei 
     Pál elnök az aktuális feladatokról szólt. 
 4. Márványtáblát avattak a 225. éves Műegyetem Központi épületének Aulájában. Dömötör
     Zoltán olimpiai bajnok, MOB elnökségi tag, egykori hallgató leplezte le a rektor társasá-
     gában a 19 műegyetemi olimpiai bajnok nevét őrző táblát.
 4. Ballagtak a Csanádi Árpád iskola 12. osztályos tanulói, akik megköszönték a tiszteletbeli
 osztályfőnökök segítségét (Novák Ilona, Nagy Imre olimpiai bajnokok)
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7. Részt vettünk az Olimpiai Bajnokok Klubjának Széchenyi Fürdőben megtartott 
találkozóján (dr. Jakabházyné Mező Mária, Győr Béla, Ivanics Tibor)

8. A sashalmi iskola színpompás Lemhényi gálát rendezett az Erzsébetvárosi Színházban. 
     A 22 műsorszámból álló előadáson az iskola szinte valamennyi tanulója színpadra lépett.
     Tass Olga volt a díszvendég, aki szerint „a gálával méltó emléket állítottak a négy éve 
     elhunyt, szeretett férjemnek…”
 9. A mérnökképzés fellegvárában egész éves rendezvény sorozattal ünneplik a 225. éves
     évfordulót. Ennek kapcsán szervezték azt a sport konferenciát, amelyen 
     dr.Kamuti Jenő tartott előadást „Az olimpiai mozgalom aktuális kérdései” címmel. 
A konferencia szünetében dr. Hencsei Pál mutatta be most megjelent „Mérnök 

     olimpikonok”c. kötetét. A könyv 360 Műegyetemhez kötődő sportolót  és sportvezetőt
     mutat be. Az előszót Tarics Sándor, a legidősebb élő magyar olimpiai bajnok írta, aki az  
     egyetem díszdoktora.   
10.Meghívást kaptunk az MDSZ küldött közgyűlésére, ahol a szellemi diákolimpia tapasztala-
     tairól szólt a MOA főtitkára.
10. A „Peking téged vár” olimpiatörténeti szellemi vetélkedő ad hoc bizottsága pontosította
a versenykiírást, majd elkészítette az ütemtervet. 

11. A Farkasréti Izraelita temetőben végső búcsút vettünk Gábor Tamás olimpiai bajnok   
      vívótól (1964. Tokió)
12. Az I. Várpalotai Civil Napon bemutatkozott az Olimpiai Baráti Kör
16. Mező  Napok a zuglói általános iskolában, amelyeket 1991-től minden évben 
     megrendeznek jelezve azt, hogy a tiszteletadás mellett az iskola nevelő munkájában fontos
     szerepet kap az olimpiai eszme. Litkai Ferencné igazgató szeretettel köszöntötte a 
      megjelent olimpiai bajnokokat: Varga Jánost, Gedó Györgyöt, Martinek Jánost.
      Az arra érdemeseknek átadták a Mező-díjat.
17. A Stefánia Palotában rendezett ünnepségen a honvédséggel kialakított együttműködésért 
a  Honvédelmi Minisztérium     „Honvédelemért I.o.”kitüntetését Iváncsik Imre 
államtitkártól vette át dr.Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára 

17. Elek Ilona vívó olimpiai bajnok (1936. Berlin, 1948. London) születésének 100. évfordu-
      lójáról emlékeztünk meg a Farkasréti temetőben lévő sírjánál.
22-24. A zuglói Németh Imre iskola fennállásának húsz éves jubileumát ünnepelte. Három   
      napon át zajlottak az ünnepi események sporttal, vetélkedőkkel tarkítva. A gálán  a Szent 
      István Zeneiskola dísztermében dr. Weinek Leonárd Zugló polgármestere mondott ünnepi
      beszédet, majd köszöntötte Ivanics Tibort, a MOA tanácstagját.
25. Csanádi Árpádra, a MOB korábbi főtitkárára emlékeztek a sportvezető nevét viselő zuglói 
       iskolában. A hagyományos koszorúzás után Ivanics Tibor az egykori tanítvány, későbbi
       munkatárs emlékezett a nemzetközi olimpiai mozgalom kiemelkedő személyére. Köszön-
       tötték tiszteletbeli osztályfőnök olimpiai bajnokainkat: Novák Ilonát, Littomeritzky 
    Máriát, Polyák Imrét, Ambrus Miklóst, Szondy Istvánt. Csanádi-díjat kaptak: Jakab 
       László (8.o.) vízilabdázó, Pordán Bálint (8.o) kézilabdázó, Horváth Csaba (12. o.)
       kézilabdázó.
25. A pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Iskola 25 éves jubileumi ünnepségét a CSILI Művelő-
      dési Központban tartotta.
25-28. Erdélyi körúton voltunk, amely apropóját az alig 223 lelket számláló Kisborosnyó 
      adta, ahol a falucska emlékparkjában a Háromszék megyéből elszármazott hét sportember
      emlékére kopjafát állítottak (Baróti Lajos labdarúgó, Benkő Tibor öttusázó, Bodosi 
      Mihály atléta, Kultsár István atléta, Dávid József atléta, Péter László atléta, Nagy Irén
      kézilabdázó) 
31. Atlétika versenyt rendeztünk a Puskás Ferenc Stadionban tizenöt olimpiai iskola 240 
 tanulójának részvételével. A rendhagyó verseny érdekessége, hogy 1-8.osztályig 1-1 
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      fiú és leány versenyezhet négy számban (60 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, 
      8x50 m váltófutás). Az összesített pontverseny végeredménye:
        I. Kemény Ferenc Ált. Iskola   Eger                            44 pont
       II. Halmay Zoltán Sportiskola   Hódmezővásárhely    42 pont
      III. Hajós Alfréd Ált Iskola         Gödöllő                     40 pont.

Június

1-8. Olympiában a Nemzetközi Olimpiai Akadémia 9. ülésén vett részt Jakabházyné Mező
      Mária, ahol ebben az évben az olimpiai nevelés állt a középpontban.
1-6. A hódmezővásárhelyi Halmay Zoltán Sportiskola testnevelési tagozatának 30. évfor-
    dulójára ünnepségsorozaton emlékeztek a Szent István ált. iskolában. Az ünnepi beszédet
    dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő mondta, majd megkoszorúzták 
     Halmay Zoltán emléktábláját, megtekintették az iskola sporttörténeti kiállítását. Sikeres
     élménybeszámolót tartott Varga János birkózó olimpiai bajnok. Az akadémiát
     Ivanics Tibor képviselte
3. Keszthelyen, a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola udvarában emléktáblát 
    avattak Németh Pál mesteredző 12 olimpikon tanítványa tiszteletére, akik az iskola 
    pályáján készültek a versenyeikre. Az eseményen Győr Béla képviselte a MOA-t.
5. Úszógála Hódmezővásárhelyen a Halmaysoknál „30 év a sportért” mottóval. Vendégek:
    Kásás Zoltán vízilabdázó mesteredző és Győr Béla.
8. Tíz évvel ezelőtt vette fel Bozsik József nevét a szőnyi általános iskola. Ennek tiszteletére 
    nagyszabású sportnapot rendeztek, amelyen részt vett Bozsik Péter és családja, a MOA 
    részéről Ivanics Tibor és Schlegel Oszkár, valamint Zatykó János polgármester, országyű-
    lési képviselő. Bozsik-díjban részesültek: Bóna Irén tanítónő és a Magyar Olimpiai Akadé-
    mia.
12. A táborvezetőség ülése a MOA irodában a csopaki tábor végleges programjának 
      kialakítására.
14-17. A Szlovák Olimpiai Akadémia nyári táborába kaptunk meghívást. A tanévi aktivitás
      eredményeként a budafoki Hajós Alfréd Ált. Iskola tanulói (Molnár Noémi, Szuhai
      Cintia, Novoszelszky Bianca) és a MOA főtitkára utazott Tatranska Lesnára.
15. Három osztály nyolcadikosai ballagtak a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában, 
      ugyanekkor  két osztály búcsúzott  a  Csanádi Árpád iskolában Zuglóban. 
19. Az 50. Vándorgyűlés lebonyolítására szervező bizottsági ülést tartottunk  Várpalotán.
Németh Árpád polgármester szomorúan közölte, hogy ismeretlen tettesek megrongálták 
Csik Ferenc márvány emléktábláját, letörték a tábla bal alsó sarkát.

19. Dr. Kamuti Jenő MOB főtitkár részt vett a MOA tanácsülésén. Köszöntőjében 
      hangsúlyozta, hogy a MOA szerves része a MOB-nak, egy csapat vagyunk! Kiemelte a 
      tanácstagok magas szintű, önkéntes munkáját. Tájékoztatók hangzottak el a nemzetközi
      kapcsolatokról (NOA 9. ülése Olympiában,  nemzetközi diáktábor Szlovákiában, erdélyi 
      körút) Jóváhagyásra került a csopaki tábor programja, a táborvezetőség összetétele. Az 
      olimpiai körök támogatására javasolt 260.000 Ft-ot egyhangúlag elfogadta a Tanács.
20. A Magyar Diáksport Szövetség 20. évfordulójára rendezett jubileumi közgyűlésen vettünk
   részt Miskolcon, ahol a Főtitkár Asszony az MDSZ díszoklevelét vette át azért a magas
      szintű együttműködésért, melyet a diáksport fejlesztése és támogatása érdekében végzünk.
22. Schmitt Pál MOB elnök köszöntötte  az Olimpiai parkban megjelenteket az Olimpiai Nap
      alkalmából.
      Iskoláink szép számmal képviseltették magukat a koszorúzási ünnepségen. A MOA 
koszorúját Aján Tamás elnök helyezte el.

22. Olimpiai napi találkozó Békásmegyeren a MOB rendezésében a Fővárosi Vízművek 
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Üdülőjében, a pekingi játékokra készülő versenyzők részvételével (dr. Jakabházyné Mező 
Mária, Győr Béla)

25. Látogatást tettünk Regőczy  Krisztinánál, aki súlyos sérüléséből szerencsésen gyógyul.
28. A felsőfokú intézmények hallgatóinak táborában Veszprémben előadást tartottunk a 
      MOB- ról, a MOA- ról. Dömötör Zoltán olimpiai bajnok élménybeszámolót tartott.
29. Köszöntöttük Ivanics Tibort 70. születésnapján.

A MOA elnöke

• megbeszélést folytatott a Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnökével, akinek 
tájékoztatást adott a MOA tényleges munkájáról. Minos Kyriakou elnöki megbízatása 
óta, az idő rövidsége miatt még nem volt alkalma teljes képet kialakítani Akadémiánk 
tevékenységéről. 

• Július elején a MOA elnöke egyeztető megbeszélést folytatott a NOB Kulturális 
Bizottságának vezetőjével különböző MOA kérdésekről.

• NOB tagként részt vett a Guatemalában rendezett NOB ülésen
• részt vett a Pán-Amerikai Játékokon, ahol a jelenlévő 42 pán-amerikai országból 15 
ország Olimpiai Akadémiája is képviseltette magát, akikkel véleményt cserélt az 
olimpiai akadémiák együttműködéséről.

Júliusi előzetes

2-7. Általános és középiskolai olimpiai tábor Csopakon.
7. „Halhatatlanok” Olimpiai Baráti Kör (Újpest) alakuló ülése.
12. Megemlékezések elhunyt olimpiai bajnokokról (Tóth Péter, Pelle István- Farkasrét)
12.  Várpalotai Olimpiai Baráti Kör ülése
17. Gyöngyös Baráti Kör ülése
23. „Peking téged vár!” vetélkedő ad hoc bizottsági ülése    
27-28. Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör rendezvényei Mosdóson
31-aug.6. ISHPES koppenhágai kongresszusán előadást tart Prof. Dr. Kertész István a MOA
      Tanács tagja.


