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Július

3. Hazaérkeztek a „Peking téged vár”olimpiatörténeti szellemi vetélkedő második helyezett
    csapat tagjai Lausanne-i tanulmányútjukról, amelyen gazdag tapasztalatokat szereztek Győr
    Béla vezetésével.
4. Kassai-Farkas András bronzérmes kenus (1956)festményei kiállításának megnyitása a 
    Chivas Étterem Albert Galériájában volt.
5. A MOB Közgyűlése a Danubius Thermál Hotel Héliában volt. Részt vettek: Aján Tamás, 
Jakabházyné Mező Mária. Takács Ferenc MOB tagok és Schlegel Oszkár címzetes 

    igazgató, MOA tanácstag.
8. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör soros ülése a Jó szerencsét Művelődési Központban volt.
14. Az olimpiai tábor megnyitásán Csopakon - amelyre az olimpiai iskolák tanulói és a

Mező Ferenc szellemi diákolimpia győztes csapatainak tagjai kaptak meghívást-
27 általános és 25 középiskolai tanuló vett részt
 Az általános iskolások táborvezetője Ivanics Tibor, kísérő tanár Ujvári Ferencné, sport-
  felelősei Pécsi Hajnalka és Révész Angéla voltak. A középiskolások csapatát Győr Béla
 vezette, Győr-Tóth Julianna kísérő tanár és Klobetz Ákos, Révész Ferenc sportfelelősök

     segítségével. A tábort Jakabházyné Mező Mária nyitotta meg, aki a tábor munkáját 
     koordinálta.
15. A MOA Tanács kihelyezett ülést tartott Csopakon, ahol a táborozókat Aján Tamás kö-
     szöntötte, majd Szlatényi György a NOA által rendezett továbbképzésről számolt be.
 A táborozók érdeklődő kérdéseire válaszoltak, tájékoztatást nyújtva a hazai és a nem-

     zetközi akadémia munkájáról, a magyar olimpiai mozgalom időszerű kérdéseiről. A munka
     zárt ülésen folytatódott. Pécsi Hajnalka és Klobetz Ákos a NOA ifjúsági táborának
     élményeit, tapasztalatait osztották meg a Tanács tagjaival. Eközben értesült Aján Tamás
     a kétszeres olimpiai bajnok Kolonics György haláláról. Mély megdöbbenéssel fogadtuk a 
     hírt.
16. Székely Bulcsu és Vári Attila vízilabdázó olimpiai bajnokok, valamint Kökény Bea és
      Simics Judit ezüstérmes kézilabdázók élménybeszámolója a táborban.
17. Hajókirándulást szerveztünk Siófokra a tábor lakóival, amelynek során kiderült, hogy több
      tanuló most látta először a Balatont!
17 A „Tusványos” (Tusnádfürdő-Bálványos közös olimpiai szemináriumán) „Az évszázad
     magyar sportolói Gerevich Aladár és Kárpáti Rudolf”címmel előadást tartott Schlegel
     Oszkár MOA tanácstag.
18. Schlegel Oszkár előadása Tusnádfürdőn Egerszegi Krisztináról és Gyarmati Dezsőről.
18. Kiss Balázs kalapácsvető olimpiai bajnok élménybeszámolója a táborban, melynek során
      az atlantai élményeken kívül megismerhettük a bajnok mai hétköznapjait is.

Rendhagyó olimpiatörténeti vetélkedőt rendeztünk a táborzárás alkalmából, amelyre a fel-
      adatokat a diákolimpiai győztesei állították össze, valamint a zsűrizést is ők végezték.
19. Szomorúan vettünk búcsút az eddigi legsikeresebb olimpiai tábortól Csopakon.
21. A Hagyományőrző albizottság megemlékezése a Farkasréti temetőben az olimpiai 
      bajnokok emlékfalánál: Bródy György vízilabdázó születésének 100. évfordulója, Budai II

László olimpiai bajnok labdarúgó halálának és Molnár István vízilabdázó halálának 25. 
évfordulója alkalmából Győr Béla és Domby Iván közreműködésével. Az obeliszknél 

      Gerde Oszkár kétszeres olimpiai bajnok vívó születésének 125. évfordulója alkalmából. 
Varga Jánosné emlékezett.

23. A Sportmúzeum és az E.ON Hungária támogatásával „Athéntól Athénig” olimpiatörténeti 
     kiállítás ünnepélyes megnyitójára került sor a Roosevelt téri székházban. A kiállítás Szabó 
    Lajos és csapata munkáját dicséri.
24. „Alkotóművészet a sportsikerekért” címmel kiállítást és aukciót rendezett a Magyar 
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      Sportmúzeum és a Független Magyar Művészek Országos Szövetsége az óbudai Zichy 
      Kastélyban. Közreműködött Szabó Lajos múzeum igazgató, MOA tanácstag.
24. A Fiumei úti Sírkertben búcsúztunk Csutka Istvántól a Csanádi OBK alapító tagjától, 
      aki 76 évet élt.
25. Mély részvét mellett kísértük utolsó útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kolonics 
      György kétszeres olimpiai bajnok kenust a Farkasréti temetőben. 
26. Bekecs Zsuzsa két téli olimpián szereplő sífutó és biatlon versenyző köszöntötte

szülőfalujában Zagyvarónán az „Olimpiai könyvek, kiadványok, relikviák”című 
kiállításon megjelenteket. A kiállítást-amely Szabó János, a Nógrádi Sporttörténet
Egyesület tagjának magángyűjteménye- a MOA főtitkára nyitotta meg.

28. A „Pécsi, baranyai olimpikonok 1908-2004” címmel elkészült kötetet dr. Bödő László 
     szerző és dr. Grünwald Géza szerkesztő mutatták be a Lauber Dezső Városi.

Sportcsarnokban. A kötetet elsőként Baranya megye pekingi olimpikonjai kapták meg.
29. A Várpalotai OBK szerény külsővel, képekkel illusztrálva írásos tájékoztatót adott ki a 
      kör első félévi sokoldalú tevékenységéről.
31. „Ötkarikás szakácskönyv” sajtóbemutatója volt a Champs Sport Pubban Fábián László
     MOA tanácstag közreműködésével. A kiadványban egykori és mai olimpikonok kedvenc 
     ételsorai szerepelnek.

Augusztus

4. Nagyszabású olimpiatörténeti kiállítás megnyitása Szegeden a Somogyi Könyvtárban
   A Magyar Sportmúzeum tárgyaiból dr. Szabó Lajos és dr. Bali Mihály 
   munkája eredményeként, aki ez alkalomból emlékérmet kapott. A megnyitón búcsúztatták 
   a város Pekingbe utazó olimpikonjait.
4.-29. Fábián László MOA tanácstag a Peking Klub tagjaként volt végig az olimpiai 

játékokon Pekingben (Long Mai)
5. A Hagyományőrző albizottság Szittya Károly olimpiai bajnok halálának 25. évfordulója
    alkalmából tartott megemlékezést az Óbudai temetőben. Halász János emlékezett vissza.
6-17. Sztraka Andrea és Szabó Ákos a NOB Ifjúsági táborában vett részt Pekingben 
Mindkét tanuló a Csik Ferenc Gimnázium kiválósága, Andrea kosárlabdázó, Ákos 

    vízipólós.
8. A XXIX. Nyári Olimpiai Játékok megnyitó ünnepsége a Madárfészek Stadionban 
    Pekingben. 204 ország versenyzője vonult nemzeti zászlaja mögött. A magyar csapat 170
    versenyzővel indult az olimpián. A zászlót Kammerer Zoltán vitte. A megnyitón jelen volt
    a MOA elnöke, főtitkára és a Sportmúzeum igazgatója.
8.-24. EDF-DÉMÁSZ Olimpiai Fesztivál Szegeden. Az olimpiai eseményeket 
    óriás kivetítőn élő adásban követhették a város lakói. Ugyan ilyen programot szervezett
    a Győri Olimpiai Klub is.
8. Szokolyi Alajos az első újkori olimpia III. helyezett 100 m-es síkfutójának szoboravatása 
    volt Bernecebarátiban. A MOA koszorúját Ivanics Tibor tanácstag helyezte el a Fő utcán
    lévő szobornál.
14-24. Győr Béla MOA tanácstag szurkolóként részt vett az olimpiai játékokon.
24. Véget ért az olimpia, kialudt a láng Pekingben. Magyarország 3 arany, 5 ezüst és 2 
    bronzérmet szerzett. Öt sportág szerzett érmet, kilenc sportág olimpiai pontot. A 170 
 sportolóból 74 lett pontszerző.

    A záró ünnepségen Aján Tamás és Jakabházyné Mező Mária vett részt.
16. Mudin István dobó atlétáról (1906. Athén ezüst, bronz, 1908. London ) nevezték el 
Kétegyházán a sportcsarnokot, aki a város szülötte. A MOA-t Takács Ferenc alelnök 

   képviselte.
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16. A Halmay-kupa úszóversenyt Risztov Éva háromszoros világbajnoki ezüstérmes 
   versenyző nyitotta meg Bükfürdőn. Az érmek átadása után élménybeszámolót tartott.
   A Halmay-sok a Nemzeti Civil Program támogatásával megjelentették az egyesület
   elmúlt tizenkét évi eseményeinek történetét.

19 A Magyar Köztársaság Elnöke augusztus 20.-a alkalmából Zsitnik Béla bronzérmes 
     evezősnek a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
29. A Ceglédi Galériában dr. Kisfaludy Péter olimpiai plakát gyűjteményének kiállítását Győr

Béla nyitotta meg. Itt köszöntötték a ceglédi olimpikonokat Lőrincz Tamás birkózót,
Szellő Imre ökölvívót, Ungvári Miklós dzsúdóst és edzőiket.

30. A Hídverő OBK elnöke, Schlegel Oszkár szervezésében olimpiai találkozót rendeztek 
      Karván, amelyen Tatai Tibor, a mexikói olimpia aranyérmes kenusa élménybeszámolót 
      tartott. A neszmélyiek tovább erősítik kapcsolatukat a szlovák olimpia barátokkal.
30. A Hagyományőrző albizottság Győr Béla vezetésével Bécsben megkoszorúzta Sárkány 
      Miklós vízilabdázó sírját születésének 100. évfordulója alkalmából.

Szeptember

1.Emléktábla avatás volt Szolnokon a Damjanich Múzeum konferencia termében. A város 
   olimpiai bajnok vízilabdázóinak Boros Ottónak (1956,1964), Hasznos Istvánnak (1952) 
   és Kanizsa Tivadarnak(1956,1964) állítottak emléket. A pekingi győztes vízilabdázók közül
   Varga Tamás, az Olimpiai Bajnokok Klubja részéről Varga János, a Hagyományőrző 
    albizottság részéről Domby Iván koszorúzta meg az emléktáblát.
5. A vívó társadalom mély részvét mellett búcsúzott a Farkasréti temetőben Gerevich György 
    kiváló vívó edzőtől. A MOA-t többen képviseltük.
8. A Mikepércsi Olimpiai Barátok Köre alakuló ülésén Parádiné Kenéz Tünde 
    könyvtárvezető –aki olimpiai gyűjteményéből kiállítást rendezett ez alkalomra-
köszöntötte Hajdú-Bihar megye Pekingben járt olimpikonjait és edzőiket: Kalucza Norbert 

    ökölvívót és Deél István edzőt, Varga Miklós ökölvívót és Pócsi Attila edzőt, Szabó Zita
    triatlon versenyzőt és Papp Zsolt edzőt. A kötetlen beszélgetés során megismerkedtünk a 
    versenyzők sportágaival, eredményeikkel és további céljakkal. A MOA Főtitkára a feltett
    kérdésekre helyesen válaszoló szülőknek, gyerekeknek olimpiai jelvényeket adott. Az ala-
kuló ülésen részt vett a Hajdú- Bihar megyei Sporttörténész Egylet elnöke Pécsi Imre és a

    Nyiradonyi Harangi Imre OBK elnöke Csiszár Antal is.
9. A MOA Tanács ülésén jelen volt Molnár Zoltán MOB sportigazgató. A Főtitkár beszámolt
    a költségvetés időarányos felhasználásáról. A jövőben a működési költségkeretet növelni 
szükséges. A Tanács jóváhagyta az olimpiai körök és gyűjtemények támogatását 
(550 000 Ft) dr. Bödő László szerző bemutatta a „Pécsi,baranyai olimpikonok 1908-2004” 
című kötetét,amely 500 példánybanban jelent meg.

11.A budapesti Varjú Vilmos OBK ülésén a sporteredmények értékelése hiteles személyek 
közre működésével történt a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kialakított 
Kertvárosi Olimpikonok Emlékcsarnokában „Peking házhoz jön” címmel. A kerület 
olimpikonjai közül megjelentek. Decsi Tamás vívó, Kiss Dániel atléta, Hóbor Béla, Vámos 
  Tibor játékvezetők és Bacsa Péter birkózó pontozóbíró. A sportbarát polgármester Kovács 

     Péter, valamint Zsinka László sportbizottság elnöke és Ancsin László jegyző is az
érdeklődők között volt. A MOA Főtitkára pekingi szurkolói zászlaját ajándékozta a kör 

    vezetőjének, Borovitz Tamásnak.
11. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere, a Stefánia Palotában, a Budapesti Honvéd 
    SE olimpián részt vett sportolóival, sportvezetőivel együtt jutalomban részesítette
    Győr Béla alezredes, MOA tanácstagot a honvédsportolók olimpiai szereplésének és
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    emlékeinek ápolása érdekében végzett munkájáért.
18. „Komárom katonája voltam…” címmel Hajós Alfréd emlékkiállítást nyitott meg dr. Szabó 
     Lajos MOA tanácstag Komáromban a Monostori Erődben.
18. Immár harmadik alkalommal nyitotta meg a MOA Főtitkára a Mátrai Olimpiát Gyöngyö-
     sön. A mátraaljai települések általános iskoláinak csapatai versenyeztek három napon ke-
     resztül az érmekért nyolc sportágban. Az olimpiai himnusz után eskütétel volt, majd az 

olimpiai lángot Kis Antal - a város szülötte - Mexikó ezüstérmes gyaloglója gyújtotta meg.
19. Az olimpiai iskolák úszóversenye Bitskey Aladár mellszobrának koszorúzásával kezdő-
    dött Egerben. Három középiskola és tíz általános iskola csapatai versenyeztek a vándor-
    kupa elnyeréséért három órán keresztül öt versenyszámban. Az általános iskolások pont-
    versenyét a Zuglói Hajós Alfréd iskola, míg a középiskolásokét a Csik Ferenc iskola
    csapata nyerte a névadókhoz méltóan. A Csik iskola csapatát két pekingi olimpikon is erő-
     sítette Petz Réka és Dobár Éva.
20. A Mátrai Olimpia szellemi vetélkedőjén négy csapat indult. A hat fordulós vetélkedőt
      Az Adácsi Általános Iskola csapata nyerte. Zsűri: Jakabházyné Mező Mária, Ivanics 

Tibor, Csépe György. Játékvezető: Győr Béla. A csapatok a MOA díjait kapták.
     A versenynek helyet adó Kálvária-parti Ált. Iskola auláját az alsó tagozatos tanulók
     olimpiai rajzpályázatra készített művei díszítették.
20-21. A Papp László Sportaréna bemutatása- dr. Szabó Lajos  MOA tanácstag
23. „Pekingi olimpia” címmel olimpiatörténeti kiállításra várta az érdeklődőket a Corvin 
    Művelődési Ház, ahol a nyitó és záró ünnepség emléktárgyait, kitűzőket, jelvényeket,
   zászlókat, plakátokat és a magyar csapat fotóit láthattuk. Kovács Péter polgármester köszön-
   tötte Liu Wen Qinget a Kínai Népköztársaság Nagykövetsége kulturális tanácsosát és 
   dr. Kamuti Jenő MOB főtitkárt, aki a kiállítást megnyitotta. A XVI. kerület Pekingben járt
  olimpikonjait, sportvezetőit Borovitz Tamás ajándéktárgyakkal lepte meg: Kovács Iván vívó,
   Kiss Dániel atléta, Hóbor Béla, Vámos Tibor játékvezetők, Decsi Tamás vívót  édesapja, 
   Tomori Zsuzsa kézilabdázót édesanyja képviselte. A kiállítás október 5-ig volt látogatható.
25.A Csanádi OBK ülésén fotókkal, vetítéssel egybekötött színes élménybeszámolókat láttunk
    hallottunk Hencsei Pál elnöktől, Surányi Pétertől, Tóth Attilától és Háj Józseftől, akik szur-
   kolóként voltak az olimpián. A kör tagjai közül még ott volt az olimpián Tar László, Róth 
    Tamás, Szabó István és az új tag Hencsei Péter is. 
27.A X. Jubileumi Nemzetközi Gyűjtő találkozón a SYMA Sport- és Rendezvényközpont C 
termében tizenhat külföldi és negyvenhárom hazai olimpiai tárgyakat, kiadványokat gyűjtő 
mutatta be „kincseit”, cserével bővítette gyűjteményét. A találkozó résztvevőinek Schmitt 
Pál MOB elnök adta át az emléklapokat. A bajnokok közül Tass Olga, Littomeritzky Mária, 
Szondy István, Dömötör Zoltán, Varga János gazdagította az aláírásgyűjtőket. A találkozót

    sportbélyeg, sportkarikatúra kiállítás gazdagította, vitrinekben láthattuk, hogy mit lehet 
    gyűjteni olimpiai témában, valamint tablókon tájékozódhattunk a Hídverő OBK munkájáról
27. Baczakó Péter olimpiai bajnok súlyemelő (1980) emléktábláját avattuk a BKV Előre 
sport-
    pályán. Aján Tamás a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, a bajnok felesége és fia is
    jelen volt az avatáson.
29 Németh Pál és Németh Zsolt dobóatléták vendégeskedtek Keszthelyen. a Csik Ferenc 
OBK ülésén. Nádasy Miklós, a kör elnöke pekingi olimpiai élményeiről tájékoztatta a 

    jelenlévőket.
29. Részt vettünk az Olimpiai Bajnokok Klubjának a Széchényi-fürdő különtermében 
     rendezett     összejövetelén.

Nemzetközi hírek: 
- A Szöuli Egyetem Díszdoktora címet kapta dr. Aján Tamás NOB tag, a Nemzetközi 
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Súlyemelő Szövetség elnöke
- A Francia Olimpiai Bizottság szept.24-én bejelentette, hogy pályázik a 2018-as Téli 

Olimpiai Játékok megrendezésére. A tíz év múlva esedékes játékok házigazdájáról a 
NOB 2011-ben dönt. A kandidáló városoknak október közepéig kell jelezniük 
hivatalos szándékukat. Várhatóan Grenoble, Nizza és Annecy száll harcba a jelölésért.

- A franciák jövő márciusban döntik el, hogy melyik település versenyez majd a 
rendezésért. A 2018-as ötkarikás játékok rendezésére eddig a dél-koreai Pjongcsang, 
München, Genf, a norvég Tromsö, és az USA-beli Reno-Tahoe jelentkezett. A 2010-

      es téli játékokat a kanadai Vancouver, a 2014-eset pedig az oroszországi Szocsi
      rendezi.
- Pavol Glesk a Szlovák Olimpiai Akadémia első elnöke július 15-én 77 éves korában 

meghalt.

Szerkesztette: dr. Jakabházyné Mező Mária


