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Kedves Olimpia Barátaink !

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 2010-ben is helyet adunk.

Július

Július 1.

Németh Pál emléktáblát avattak Szombathelyen, a Halmay Zoltán Olimpiai
Hagyományőrző Egyesület képviseletében Horváth Vilmos elnök emlékezett a
jeles mesteredzőre.

Július 1.

Hazaérkezett Olümpiából, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia hagyományos
nyári táborából a két magyar fiatal Dinnya Alexandra a Csik Ferenc
Gimnázium IV. o. tanulója és Szabó István a Csanádi Árpád OBK tagja.

Július 1.

A Varjú Vilmos OBK szervezésében az első olimpiai délelőttön a XVI. ker.
János utcai napközis táborban Borovitz Tamás elnök, Hóbor Béla, Surányi
Péter, Tóth András és Dorogi Ferenc tagok játékos versengéseket szerveztek,
olimpiai totót értékeltek. A gyerekek dr. Konrád Ferenc vízilabdázó olimpiai
bajnokot is kifaggatták sikereiről, pályafutásáról.

Július 1.

Hencsei Pál és Fericsán Kálmán a Csanádi OBK nevében köszöntötte a 86.
éves Verbényi Józsefet, a TF címzetes egyetemi tanárát Újpesten.

Július 5.

Az „Olimpia és nevelés” című kiállítással vette kezdetét a MOA olimpiai
tábora Csopakon. Az Ifjúsági Üdülőben. Dr. Szabó Lajos, a MOA Tanács
tagja tárlatvezetése után Ujvári Ferencné és Győr Béla ismertette a programot
a 31 általános és a 30 középiskolás tanulónak.

Július 6.

Dr. Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, a MOA Tanács tagja
gyakorlati bemutatóval összekötött élménybeszámolót tartott a táborban.
„Egy olimpiai iskola” címmel Makovecz Éva igazgató a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium életét mutatta be video-összeállítással.

Július 7.

Újabb vendégek látogattak a csopaki táborba: Regőczy Krisztina, aki
a vancouveri téli olimpiáról adott tájékoztatót, ahol sportdiplomataként vett
részt. Czene Attila olimpiai bajnok úszó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
sportért felelős államtitkára kötetlen, jó hangulatú beszélgetést folytatott a
táborlakókkal.
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Július 8.

Balatonfüredre kirándultunk, ahol találkoztunk Pásztor István olimpikon
kézilabdázóval, aki bemutatta az új Városi Sportcsarnokot és aláírásával
gazdagította a tanulók gyűjteményét. A hasonló ostromot állta a VEDAC
pályán Kiss Balázs kalapácsvető olimpiai bajnok is, aki beállt a körbe és
repítette a kalapácsot még most is messze, messze…

Július 9.

A pekingi olimpia eseményeit elevenítette fel Győr Béla és Jakabházyné
Mező Mária vetített-képes előadás keretében, majd Szlatényi György a MOA
Tanács tagja az MDSZ Mező Ferenc szellemi diákolimpia tanévi tapasztalatairól adott tájékoztatást.
Délután tábori olimpiai szellemi vetélkedő volt Ujvári Ferencné és Győr Béla
irányításával, a tanévi győztes középiskolás csapatból álló zsűrivel.

Július 12-16.

A Szlovák Olimpiai Bizottság és a Szlovák Olimpiai Akadémia Pöstyénben
rendezett ifjúsági tábort, ahol Karáth Viktória, Dudinszky Mária (Csik Ferenc
Gimn.), Lukáts Áron és Bokor Kristóf (Csanádi Árpád Gimn.) vett részt a
főtitkár asszony vezetésével.

Július 13.

A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör ülésén az Ellenőrző Bizottság
tájékoztatása és a pénzügyi helyzet elemzése volt napirenden, majd vázolták
a 2011. évi terveket.

Július 14.

Elhunyt dr. Nádasy Miklós a Keszthelyi Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör
elnöke.

Július 16.

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Steiner Rezső Olimpiai Baráti
Kör, Nagyberkiben és Mosdóson, ahol már a tizenötödik alkalommal
rendezték meg a birkózó versennyel egybekötött Olimpiai Napokat
Nagyberkiben Pintér György világbajnoki ezüstérmes volt a díszvendég.
Mosdóson Bóna Károly a kör elnöke és Karvaly Ildikó alpolgármester
asszony megnyitója után Balajcza Tibor gyalogló olimpikon tartott
élménybeszámolót a római olimpiáról.

Július 17.

Július 17.

150 éve született dr. Kemény Ferenc a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
alapító tagja. A MOB Hagyományőrző Bizottsága koszorúzást tartott a
Rákoskeresztúri temetőben, ahol dr. Bodnár András olimpiai bajnok
vízilabdázó a dr. Mező Ferenc Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
leplezte le Kemény Ferenc korábban megrongált és felújított síremlékét.
Jakabházyné Mező Mária, valamint Kékesi László az egri Kemény Ferenc
iskola igazgatója tartott emlékbeszédet. Az Olimpia Bajnokok Klubjának
koszorúját Dömötör Zoltán elnök helyezte el.

Július 22.

Sebestyén Júlia négyszeres téli olimpikon a János utcai napközis táborba
látogatott és pályafutásáról, valamint a vancouveri téli olimpiai élményeiről
beszélgetett a gyerekekkel.
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Július 27.

Elhunyt Polgár Béla a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
alapítója, első alelnöke.

Július 29.

A Varjú Vilmos OBK a XVI. kerületi János utcai napközis táborban újabb
olimpiai napot tartott. Ezúttal Szuper Levente és Viczián Vera olimpikonok
voltak a vendégek.

Július 30.

Az Uránia Filmszínházban ünnepélyes keretek között tartották az Ifjúsági
Olimpián résztvevő fiatalok fogadalom tételét. Az ünnepségen dr. Schmitt
Pál adta át Dömötör Zoltán és dr Török Ferenc olimpiai bajnokoknak a
MOB életműdíját 75. születésnapjuk alkalmából. Kitüntetésükhöz és
születésnapjukhoz is szeretettel gratulálunk!

Július 30.

Heim Pál pécsi testnevelő sikeres pályázatával és a MOA ajánlásával
részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Akadémia Olümpiában tartandó II.
mesterkurzuson. Gratulálunk!
Megjelent a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének lapja, a
BÉLYEGVILÁG 7-8. száma, amelyben az új elnök Tóth Csaba Kornél írta a
köszöntőt és ismerteti a következő négy év feladatait.

Augusztus
Augusztus 4-15. Az Úszó EB helyszínén, a Margitszigeten szurkoltak a magyar sikerekért a
MOA tanács tagjai és az olimpiai körök képviselői.
Augusztus 6.

Dr.Schmitt Pált ünnepélyesen beiktatták Köztársasági elnöknek.
Magas megbízatása okán lemondott a MOB elnöki tisztségéről, de továbbra
is a NOB és a MOB tagja marad.

Augusztus 6.

A Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa levélben köszöntötte és kívánt
eredményes munkát, a frissen beiktatott dr. Schmitt Pál Köztársasági
Elnöknek, aki a most 25. éves Magyar Olimpiai Akadémia első elnöke is
volt 1985-90 között

Augusztus 7.

A magyar-szlovák olimpiai körök vezetőinek találkozóját a Sportmúzeum
Agora kiállító termében az „Olimpia és nevelés” kiállítás bemutatásával
dr. Szikora Katalin MOA Tanács tagja nyitotta meg. Vendégeink megtekintették az UTE 125 éves kiállítását is.
A gyöngyösi Hotel Opálban helyezkedtünk el, majd a Gyöngy Nemzetközi
Folklórfesztivál résztvevőinek felvonulását néztük meg, végül borkóstoló
tette színessé az együttlétet.

Augusztus 8.

Balázs Ernő a Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöke a város
nevében köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Csépe György a kör munkáját ismertette. Díszvendégek Polyák Imre a nemzet sportolója, Gedó György,
bemutatkozást. Szlovák részről Vladimir Cernusak tiszteletbeli NOB tag
vezette a delegációt és méltatta a találkozó jelentőségét, majd Ivan Cerny
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a Szlovák Olimpiai Klubok elnöke bemutatta a jelen lévő 16 szlovák klub
képviselőit. A magyar körök részéről rövid bemutatkozásra volt lehetőség.
Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnokok és Csépe Gabriella valamint
Kiss Antal olimpiai ezüstérmes gyöngyösi olimpikonok tartottak rövid
a Szlovák Olimpiai Klubok elnöke bemutatta a jelen lévő 16 szlovák klub
képviselőit. A magyar körök részéről rövid bemutatkozásra volt lehetőség.
Jakabházyné Mező Mária zárta az összejövetelt, idézte a szlovák Új szó című
újság cím-hírét „ Második kézfogás”- volt ez ( és hozzáfűzte)- amit remélünk
még sok fog követni…”
Záró programként bemutattuk vendégeinknek a Farkasréti temetőben található,
az elhunyt olimpiai bajnokok részére emelt emlékművet, ahol közösen
koszorúzott a két ország küldöttsége. A kijárat felé haladva egy-egy perces
főhajtással tisztelegtünk Papp László, Kovácsi Aladár, Páncsics Miklós,
Kolonics György, Lemhényi Dezső olimpiai bajnokok és Csanádi Árpád,
legendás NOB tagunk sírjánál.
Augusztus 9. A MOA tanácsülés fő témája a 25-éves jubileum méltó megünneplésének
forgatókönyve volt. A megemlékezés időpontja 2010.november 28,
színhelye a SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kara lesz (TF aulája)
dr.Szikora Katalin, dr. Prinz János és dr.Takács Ferenc tartanak előadást.
A Nemzetközi Olimpiai Akadémiát Isidoros Kouvelos elnök képviseli
Meghívjuk a közéleti személyiségeket, dr Schmitt Pál Köztársasági Elnököt,
valamint a Nemzeti Erőforrás miniszterét, dr.Réthelyi Miklóst, a Tudományos
Akadémia főtitkárát, dr. Pálinkás Józsefet, a MOB elnökségét, a támogató
egyetemek vezetőit, az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjait, a MOA Tanács
volt tagjait, olimpiai iskolákat, köröket, olimpiai barátainkat.
Augusztus 11.Gyászolók sokasága mellett vettünk búcsút a közel múltban elhunyt öttusázó
olimpiai bajnoktól és sportvezetőtől, dr. Móna Istvántól a Farkasréti temetőben.
Nagy Timea, dr. Török Ferenc olimpiai bajnoktársak és dr. Kamuti Jenő a
MOB képviseletében baráti hangvételű emlékezése sokunk szemébe könnyeket
csalt. A virágcsokrokkal és koszorúkkal borított végső nyughelyén Szabó Lajos
az Öttusa Szövetség elnöke búcsúztatta az olimpiai bajnokot.
A temetésen megjelent dr. Schmitt Pál Köztársasági Elnök és felesége is.

Augusztus 13. A Duna TV a Mező Ferenc Közalapítvány szervezésében portréfilmet sugárzott
dr. Mező Ferenc születésének 125-ik évfordulója alkalmából.
Augusztus 14. A 11. Halmay kupa úszóversenyt rendezték a szombathelyiek Horváth Vilmos
vezérletével Bükfürdőn. A versenyen Horváth Lajos polgármester is közreműködött, a MOA-át Printz János képviselte. Az 50 yardos táv női győztese
Hegyi Zsanett, férfi győztese Dobre Norbert lett.
Augusztus 21. Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó az Olimpiai Bajnokok Klubjának
népszerű elnöke 75. születésnapját ünnepelte. Isten éltesse!
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Augusztus 25. A magyar sportban egyedülálló sikeres „Konrád” testvérek két jeles tagja az
Európa bajnok Sándor augusztus 25-én ünnepelte 70., öccse, az olimpiai
bajnok „Jani” 29-én a 69. születésnapját. Isten éltesse őket jó egészségben!
Érdekesség, hogy mind a négy testvér a magyar vízilabdasportot erősítette, és a
civil életben orvosként tevékenykedtek! Egy nőgyógyász, egy fogorvos, és két
állatorvos igazán példa értékkel bizonyították, hogy lehet a sportban és a
magánéletben is sikeresnek lenni
Augusztus 25-28. A Mező Ferenc Sport Közalapítvány az érmes versenyzőknek
emléklátogatást szervezett a római olimpia 50. évfordulójára az örök városba.
Az aranyérmesek közül a Németh Ferenc, Nagy Imre, Balczó András
összeállítású olimpiai bajnokcsapat teljes létszámban volt az utazók között.
A második helyezetteket Polyák Imre birkózó, Szőllősi Imre, Mészáros
György, Szente András kajak- kenu, Juhász Katalin, Rejtő Ildikó, Sákovicsné
Dömölky Lidia vívók, a bronzérmeseket Kulcsár Gergely, Rózsavölgyi István
atléta, Törő András, Farkas Imre kajak - kenu, Novák Dezső labdarúgó,
a vízilabda csapatból Bodnár András, Dömötör Zoltán, Felkai László, Kárpáti
György, Katona András és Konrád János képviselték. Az ötven évvel ezelőtti
eseményekre emlékezve meglátogatták a versenyek helyszíneit és az olimpiai
falut. A csapathoz a helyszíneken csatlakozott Jakabházyné Mező Mária, Győr
Béla és a Csanádi OBK tagjai: dr. Hencsei Pál, Pápai Lajos és Róth Tamás.
Augusztus 28. A Rómából hazatérő olimpiai csapatot az Olimpiák terén fogadtuk a Zuglói
Hajós Alfréd iskola tanulóival.

Szeptember
Szeptember 3. A Borovitz házaspár „Az olimpiák története” című kiállítását nyitotta meg
Sashalmon Szekeres Pál olimpiai és paralimpiai bajnok. A Maconkai Orosz
László Galériában lévő kiállítás a 280. volt a házaspárnak.
Szeptember 5. Az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina vehette át a Széchenyi díjat
Schmitt Pál Köztársasági elnöktől. A díjhoz szeretettel gratulálunk!
Szeptember 5. Izsó Gábor Békés város polgármestere és dr. Hepp Ferenc, a névadó fia vágta
át a szalagot az újjá épített Hepp Ferenc Tagiskola tanévnyitó ünnepségén.
Az új iskolában a MOA egy vitrin készítését támogatta.
A névadó portréját a főtitkár asszony és Sákovicsné Dömölky Lidia olimpiai
bajnok koszorúzta meg.
Szeptember 6. Mendelényiné Ágoston Judit,Varga János olimpiai bajnokok, a
Hagyományőrző albizottság tagjai ( Varga Jánosné, Ujvári Ferencné, Halász
János olimpikon és Domby Iván ) Győr Béla vezetésével bensőséges
megemlékezést tartottak Egerben Piller György kardvívó olimpiai bajnok
szülőházánál halálának 50. évfordulóján. Jakabházyné Mező Mária emlékezett
a nagy bajnokra, majd Mendelényiné Ágoston Judit olimpiai bajnok egykori
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mestere hallatlan szakmai tudását és kimagasló eredményeit is ismertette. A
város koszorúját Hegedüs Gábor sportreferens
helyezte el. A kis delegáció tagjai meglátogatták az Egri Sportiskolát is, ahol
megismerkedtek az új igazgatóval, aki bemutatta a felújított Kemény Ferenc
kiállítást, majd Székely Ferenc szakszerű vezetésével az Egri Sportmúzeumot
is megtekintették.
Szeptember 7. Markovits Kálmán a nemrég elhunyt kétszeres vízilabdázó olimpiai bajnok
síremlékének avatásán dr. Magyar Zoltán a MOB Hagyományőrző Bizottság
elnöke, Győr Béla a MOA tanácsának tagja, valamint Babarczy Roland
a Magyar Vízilabda Szövetség nevében méltatta a nagy bajnok életútját.
Jelen voltak az avatáson Kálmán csapattársai Gyarmati Dezső, Bolvári Antal,
és olimpikonjaink: Dömötör Zoltán, Köteles Erzsébet, Antal Márta, SákovicsSákovicsné Dömölky Lídia. A bajnok özvegye Markovitsné Balogh Márta
kézilabdás világbajnoknő meghatottan köszönte meg a hagyományőrzőknek
a megemlékezést.

Szeptember 7. Száz éve született Várszegi József olimpiai bronzérmes gerelyhajító. A nagy
atléta, majd tanár és edző sírjánál a Farkasréti temetőben emlékezett a MOB
Hagyományőrző Bizottsága nevében Győr Béla, valamint tanítványa
az olimpiai ezüstérmes Antal Márta és kortársa az olimpiai bronzérmes Zsitnik
Béla evezős.
Szeptember 9. A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör most az asztaliteniszezőket látta
vendégül. Juhos József a Magyar Asztaltenisz Szövetség szakmai elnöke,
Szabó Gabriella többszörös Európa bajnok és Majsai Károly paralimpikon
tartott nagy érdeklődés mellett színes élménybeszámolót.
Szeptember 10. Palotay Károly olimpiai bajnok labdarúgót, majd sikeres játékvezetőt a 75.
születésnapján Borkai Zsolt Győr város polgármestere köszöntötte. Isten
éltesse!
Szeptember 15. Kutasi György vízilabdás olimpiai bajnok születésének századik évfordulóján
az olimpiai bajnokok falánál koszorúzott a MOB Hagyományőrző Bizottsága
A kiváló kapus Ausztráliában élt és végső nyughelye Melbourne-ben van.
Szeptember 16. Magyar László-Péter Aladár „75 év teljes gőzzel” című könyvének bemutatóján Győr Béla a sportkiadványok szerkesztésével járó munkáról és felelősségről adott tájékoztatást Cegléden. A kötet a Ceglédi Vasutas Sportegyesület
történetét mutatja be.
Szeptember 17. A Nemzeti emlékhely és Kegyeleti Bizottság valamint a Klauzál Lions
Klub szervezésében emléktáblát helyeztek el a nemrég elhunyt öttusázó
olimpiai bajnok dr. Móna István születésének 70. évfordulóján a
Pannónia utca 13 számú lakóház falán, ahol hosszú évekig lakott.
Az ünnepségen a barátok és sporttársak mellett megjelent több politikus és a
Köztársasági elnök felesége Schmittné Makray Katalin is.
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Szeptember 17.Tíz olimpiai iskola részvételével Egerben remek rendezés mellett a Makovecz
tervezte Bitskey Aladár uszodában rendeztük meg az olimpiai iskolák
hagyományos őszi úszó versenyét. Három középiskola versenyzői a Csik
Ferenc, míg a hét általános iskola versenyzői a Kemény Ferenc vándordíjért
úsztak négy úszásnemben és a vegyes váltóban. A tanári váltó színesítette a
versenyt.
A kezdés előtt Eger város sportreferense Hegedüs Gábor és az Egri
Sportmúzeum igazgatója dr. Székely Ferenc, valamint a résztvevő iskolák
tanulói, tanárai helyezték el az emlékezés virágait Bitskey Aladár mellszobra
előtt. A MOA koszorúját Jakabházyné Mező Mária és Sákovicsné Dömölky
Lidia olimpiai bajnok helyezte el, akik közre működtek az ünnepélyes
díjátadásokon is.
Szeptember 18. A múlt évben elhunyt Schlegel Oszkár által kezdeményezett Csanádi
emlékplakett felavatását tartotta az FTC Baráti Köre a Fradi Csanádi termében.
Az alkotást leánya és Csanádi Árpádné leplezték le. Springer Miklós a Baráti
Kör elnöke és Hélisz László titkár, valamint Rudas Ferenc emlékezett
dr.Csanádi Árpádra, majd Bánhidi László méltatta Schlegel Oszkár életútját..
A MOA koszorúját a főtitkár asszony helyezte az emlékfalra.
Szeptember 23. Tarics Sándor olimpiai bajnokunk a 97. születésnapját ünnepelte Kaliforniában. A nemzetközi hírű építészmérnök, az 1936-os olimpián a győztes
magyar vízilabda csapattal szerezte az aranyérmét, később az Egyesült
Államokban telepedett le. A legidősebb magyar olimpiai bajnokunkra büszkék
vagyunk és kívánunk további jó egészséget! Az ünnepeltet meleg közvetlen
hangú baráti levélben köszöntötte dr. Schmitt Pál Köztársasági elnökünk is.
Szeptember 25. Élénk érdeklődés mellett a 15. Temafila kiállítás ünnepélyes megnyitóján
mutatták be a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) fennállásának 125. évfordulójára készült bélyeget. A 140 forint névértékű bélyeg Benedek Imre
grafikusművész tervei alapján 200 ezer példányban készült. A kép felső részén
a lólengés egy jellegzetes mozdulatsorát bemutató tornász, alatta pedig a férfi
és a női torna további szereit jelképező hét piktogram látható.
Magyar Zoltán olimpiai bajnok nem győzte az autogramokat osztogatni a
helyszínen.
Szeptember 25. Sikeresen zárult a XII. Nemzetközi Gyűjtő Találkozó a MOB rendezésében a
Thermal Hotel Spa Hélia báltermében. Ezúttal száznegyvennyolc hazai és
nemzetközi olimpiai gyűjtő randevúzott 14 ország képviseletében. A Magyar
Sportmúzeum „ Olimpia és Nevelés „ című kiállítása, a Ceglédi Sportgyűjtemény relikviái, valamint a MOSFIT olimpiai bélyegkülönlegességei emelték
a találkozó színvonalát. A MOB részéről Molnár Zoltán főtitkár és
dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok, a MOB elnökségének tagja,
a Hagyományőrző Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A tokiói
olimpia aranyérmes vívó csapatának tagjaival Rejtő Ildikó, Marosi Paula,
Sákovicsné Dömölky Lídia, Mendelényiné Ágoston Judit, Tóthné Juhász
Katalinnal, valamint a szingapúri ifjúsági olimpiai bajnokokkal Kapás
Boglárkával és Farkasdi Ramónával Vad Dezső MOA tanácstag készített interjút.
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Szeptember 30. A Csanádi OBK ülésén a kör vendége a kosárlabdázó Beloberk Éva, aki a
a legtöbbször volt válogatott.

Nemzetközi hírek….
Szeptember 17. 2012. január 13-án ismét fellobban az Ifjúsági Olimpia lángja. A szingapúri
nyitány után Innsbruckban kerül sor az I. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokra.
Tirol fővárosában már két alkalommal, 1964-ben és 1976-ban rendeztek téli
olimpiát. A fiatalok versenyeit is az akkori helyszíneken bonyolítják le.
A városban a jeges, a húsz percre lévő Seefeldben, az északi sízés, a
Patscherkofel lejtőin, az alpesi sí versenyeit rendezik meg.
Szeptember 22. A 2018-ban esedékes téli olimpiai játékokra három város jelentkezett. A
német München, a francia Annecy és a dél-koreai Pjong Csang.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2011. július 6-án a dél-afrikai Durbanban
rendezendő ülésen dönt a rendezés jogáról. A szokásos eljárás során a
jelentkezett városok alkalmasságát szemlebizottság ellenőrzi. A bizottságot
J.Rogge NOB elnök nevezte ki.
Vezetője Gunilla Lindberg, a Svéd Olimpiai Bizottság és az ANOC (a
Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete) főtitkára .
Szeptember 23. A 2012-ben Londonban rendezendő olimpián ismét bordó-fehér adidas
szerelésben versenyeznek a magyar sportolók, mint 1968 óta valamennyi
ötkarikás játékokon. Az adidas Athén óta nem használhatja a korábbi
világszerte népszerűvé vált, három csíkos márkajelzést.
Szeptember 28. Jacques Rogge, a NOB elnöke Romániában járt. Traian Basescu köztársasági
elnök is fogadta. Látogatást tett a Román Olimpiai Bizottság új székházában,
ahol Octavian Morariu elnökkel és a román sportélet vezetőivel tárgyalt.
Látogatása során ünnepélyes keretek között avatták a Nagyváradi Állami
Egyetem díszdoktorává.
Szeptember 30. A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund az Al-Ittihad csapatához igazolt,
amely nem csak Szaúd-Arábia, hanem az egész régió egyik legismertebb
sportegyesülete, ahol nemcsak vízilabda, hanem labdarúgó, röplabda,
kosárlabda és asztalitenisz csapat is működik. A vízilabdában nincs
egy önálló bajnokságra való csapat, ezért a szomszédos országok
együtteseivel vetélkednek majd, amolyan Final Four jellegű tornákon.
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Forrás: ÖTKARIKA – A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör tájékoztatója 12. évf. 3. szám
FÁKLYA – Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
MOB honlap
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