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Október

7. Az olimpiai iskolák igazgatóinak tanácskozásán dr.Aján Tamás köszöntötte a
jelenlévőket, dicsérve azt az olimpiai nevelőmunkát, amelyet az iskolák az olimpiai
eszme népszerűsítése érdekében évek óta végeznek, majd pekingi tapasztalatairól
tájékoztatót tartott. Bemutatkoztak az új igazgatók: dr. Hoffmann Károlyné (Lemhényi
Dezső Ált. Isk.), Fodor Mária (Kolonics György Ált. Isk.), Tóth András (Szent-
Györgyi Albert Ált. Isk.)

9-10. A szakmai továbbképzésnek számító országos edzői konferencián a MOA tanácstagok
közül részt vett dr. Jakabházyné Mező Mária és Schlegel Oszkár.

10. A Civil Rádió élő műsorában interjút adott a MOA munkájáról a főtitkár asszony.
10.       Illovszky Rudolf mesteredző, az 1972-es Münchenben ezüstérmes labdarúgó váloga-
            tott szövetségi kapitányának temetésén a Farkasréti temetőben Győr Béla képviselte
            a MOA-át.
14. A TF-en nagy sikerű élménybeszámolót láttunk, hallottunk a pekingi olimpiáról
            dr. Pavlik Gábor előadásában.
15. A Papp László Sportarénában felavatták a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó

mellszobrát, amelyet Fekete Géza alkotott és a főbejárattal szemben, a bajnok
            fényképe alatt helyeztek el. Tanácstagjaink közül jelen voltak Győr Béla és Schlegel 
            Oszkár.
17. A péceli katolikus temetőben több száz rá emlékező sportbarát  jelenlétében avatták fel 
            Baczakó Péter síremlékét, amelyet a helyi plébános is megáldott.
17. Kolonics György nevét vette fel a Tompa utcai általános iskola (korábban Hajós

Alfréd Általános Iskola). A méltóságteljes névadó ünnepségre a Klauzál Gábor
Művelődési Házban került sor. Az ünnepségen jelen voltak a szülők, a családtagok,
akik megerősítették, hogy Gyuri erősen kötődött az iskolájához. Az iskola új zászlaját
Wichmann Tamás vitte a színpadra, amelyre dr. Kamuti Jenő a MOB, dr. Jakabházyné
a MOA szalagját kötötte fel. Az ünnepség zárásaként Géczi Erika elénekelte Németh
„Nyiba” Sándor Kolóról írt dalát.       

17. Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány ünnepsége Borkai Zsolt tornász
szöuli győzelmének 20. évfordulója alkalmából, aki a város szülötte és most a
polgármestere.

18. Antik olimpiát rendezett a Kolonics György Általános Iskola. Valamennyi tanuló az
iskola udvarán „korhű”jelmezben tett fogadalmat a játékokra, amelyeket a bírák –
szintén jelmezben – vezettek.

18. A MOB Közgyűlésén részt vett dr. Jakabházyné Mező Mária, dr. Takács Ferenc, Győr
Béla, Schlegel Oszkár, dr. Szabó Lajos.

20. Meghívást kaptunk és részt vettünk a Magyar Diáksport Szövetség fórumán: 
dr. Jakabházyné Mező Mária és Szlatényi György.

25. Az olimpiai körök országos tanácskozását Nyíradonyban tartottuk. Csiszár Antal a
Harangi Imre OBK elnöke büszkeséggel mutatta be az olimpiai bajnokról elnevezett
Rendezvénycsarnokot, amelynek falán lévő márványtábla megkoszorúzása után
emlékfát ültettek olimpikonjaink: Varga János, Halász János, Kalucza Norbert, Varga
Miklós és a bajnok fia Harangi Imre. Tasó László polgármester, országgyűlési
képviselő köszöntőjében hitet tett amellett, hogy Harangi Imre emlékét továbbra is
méltó módon ápolják. A tanácskozás résztvevői számára az iskolások
tölgyfacsemetéket hajtattak a Harangi tölgyfa makkjaiból. A Városházán alkalmi
kiállítást láthattunk a Harangi család féltve őrzött relikviáiból.
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26. A Sepsiszentgyörgyi Municipiumi Sport Club fennállásának 35. évfordulója
alkalmával a városi sportcsarnok névadó ünnepségére került sor, amely Szabó Katalin
olimpiai bajnok tornász nevét vette fel, valamint felavatták Kovászna megye
olimpikonjainak emléktábláját. Az eseményen a MOA a kapcsolatok ápolásáért
emlékplakettet kapott, amelyet Győr Béla vett át, aki képviselte akadémiánkat. A gála
végén a Franciaországban letelepedett, az ünnepségre hazalátogató bajnoknő hősiesen
állta az aláírásgyűjtők rohamát.

29. A MOB Hagyományőrző Bizottságának ülésén Nikodém Gabriella igazgató 
köszöntötte a tagságot a Bélyegmúzeumban, amelyet 1930-ban alapítottak és 13 millió 
bélyeg található itt. Az albizottságok vezetői előadták éves beszámolójukat (Borovitz 
Tamás, Győr Béla, Kurdics Sándor, dr. Székely Ferenc), majd Szabó Jenő a múzeum 
munkatársa bemutatta a bélyeg ritkaságokat.  

29.       Németh Ferenc kétszeres olimpiai bajnok a Hídverők OBK meghívására Neszmélyre 
            látogatott. Lábatlanról, Dunaalmásról és a szlovákiai Karváról is érkeztek érdeklődők.
            Maráczi Márta, a női tornászválogatott egykori szövetségi kapitánya pedig öt soproni
            tornászpalántával érkezett. 
29. Pécsi Hajnalka és Jambrich Miklós „Magyarország ifjúsági nagykövetei az antik

Olympiában” címmel előadást tartottak Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán. 
            Mindkét hallgató a MOA delegáltjaként volt Görögországban a NOA ifjúsági táborá-
            ban, Miklós 2007-ben, Hajnalka 2008-ban.
30. A Csanádi Árpád OBK összejövetelén Kormos Villő, a két olimpián részt vett fiatal

műugró pekingi élményeit elevenítette fel osztatlan sikert aratva. Ezután
.
31.       A MOB Halottak napi megemlékezése a Farkasréti temetőben. Az elhunyt bajnokokra
            Schmitt Pál elnök emlékezett a márványfalnál.
31. Werkner Lajos kétszeres olimpiai bajnok kardvívóra emlékeztünk a Kozma utcai

temetőben születésének 125. és halálának 75. évfordulója alkalmából. A csapatot
Londonban, majd Stockholmban győzelemre segítő sokoldalú sportember életútját
Ujvári Ferencné a hagyományőrző albizottság tagja méltatta.

31. A Mező Ferenc Alapítvány szokásos hajókirándulása, amelyen olimpikonjaink,
sportvezetőink mellett a MOA képviselői is részt vettek.

November

2. Kassai-Farkas András olimpiai bronzérmes kenus gyűjteményes kiállításának bezárása
a IV. ker. Polgár Centrum galériában.

5. Az 53. vándorgyűlés előkészítő bizottsága ülésezett a XV. ker. Polgármesteri
Hivatalban

10. Az Olimpiai Bajnokok Klubja ülésén köszöntötték a London 1948, Mexikóváros1968,    
            Szöul 1988,  St. Moritz 1948, Grenoble 1968, Calgary 1988, Nagano 1998

olimpia résztvevőit a Széchenyi Fürdő kupola termében.
11. Grosics Gyula nevét vette fel az Újbudai Sportiskola. Az „Aranycsapat” legendás

kapusa a XI. kerület díszpolgára is egyben. Molnár Gyula polgármester köszöntötte az
iskola névadóját. Az iskola híres sportolókról nevezett el tantermeket. Az avató
ünnepség alatt Cseh László termet avattak.

12.  A gödöllői Hajós Alfréd iskola aulájában a magyar olimpiai bajnokok emlékét
réztáblák őrzik. A pekingi győztesek táblaavató ünnepségén a MOA főtitkára
élménybeszámolót tartott az olimpiáról.
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12. Az „Olimpia 2008. Peking” című, Borovitz Tamás kiállításán megjelenteket Gáspár
Ágnes igazgató köszöntötte a Sződligeti Általános Iskolában. A kiállítást a főtitkár
asszony nyitotta meg.

13. A Varjú Vilmos OBK ülésén a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában vendégek
voltak dr. Karácsony István a FIG Férfi Technikai Bizottság tagja, nemzetközi
versenybíró, Kovács Iván olimpikon párbajtőröző, Kiss Dániel olimpikon gátfutó,
Gurisatti Gyula paralimpiai sportlövő, akik a XVI. kerületet is képviselték az
olimpián.

13.       A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság konferenciája a  Hadtörténeti Intézetben.

14. A Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola olimpiai napján a családot Papp Ildikó a
bajnok leánya és Papp Bertalan unokaöcs képviselte. Az emléktábla koszorúzását
követően Marton Jánosné igazgató emlékezett a névadóra, majd a vendégek Kökény
Bea és Imre Géza olimpikonok tartottak élménybeszámolót a zsúfolásig megtelt
teremben. A játékos vetélkedőn hat csapat szülőkkel, tanárokkal együtt küzdött az
értékes díjakért. A versengésből a helyiek B csapata került ki győztesen. 

15. A MOA 53. Vándorgyűlését Rákospalotán rendeztük. A meghívott vendégek
színvonalas kiállítást tekintettek meg a kerület sportmúltjáról, a pekingi olimpiáról. 
Közben a Magyar Posta ünnepi bélyegzést szervezett, amely már hagyományosan
kapcsolódik vándorgyűléseinkhez. A polgármesteri hivatal dísztermében dr. Pálinszky
Antal alpolgármester köszöntötte a közel kétszáz olimpikont, sportvezetőt,
olimpiabarátot. Külön köszöntötte az érmeseket Ágoston Judittól Zsitnik Béláig. 
Kiemelte a kerület legendáit Budai II. Lászlót, Csollány Szilvesztert, dr. Géczi Istvánt,
Csongrádi Lászlót. Az előadók – dr. Nagy Zsigmond, Kovács Tamás, Medvegy Iván,
Mausz Gotthárd – a pekingi olimpiát értékelték saját szakmai szempontjaik alapján,
majd dr. Géczi István jóvoltából az olimpiai eszmének Rákospalotán történő
ápolásáról esett szó.

20.       Az egri dr. Kemény Ferenc iskola olimpiai napja Biros Péter és Szécsi Zoltán vízi-
            labdázó olimpiai bajnokok és Bencsura Zoltán paralimpikon úszó, valamint edzőik
            közvetlen hangulatú élménybeszámolójával  kezdődött, majd szellemi vetélkedővel 
            folytatódott. Az érdekes és színvonalas verseny zsűrijében Schlegel Oszkár vett részt.
            A versenyt a helyiek 6. osztályos csapata nyerte. Közben a Körcsarnokban hat csapa-
            tos focitorna zajlott. A küzdelmes torna döntőjében a dr. Kemény Ferenc iskola 1:0
            arányban győzte le a mezőkövesdi  Mező Ferenc tagiskola csapatát. A nap zárásaként 
            atlétikai bemutatóval avatták fel az iskola udvarán elkészült futópályát, majd meg-
            koszorúzták dr. Kemény Ferenc emléktábláját.
21. Puskás Ferenc iskola névadó ünnepsége Kispesten.
21. Ünnepélyes keretek között történt a Csik Ferenc tanuszoda alapkőletétele Várpalotán.

Németh Árpád polgármester ígéretet tett arra, hogy egy év múlva az uszoda avatására
kerül sor.

21. Bródy György (vízilabdázó olimpiai bajnok 1932, 1936) emléktábla avató ünnepségén
megjelentek az Eötvös Gimnáziumban végzett olimpikonok, valamint tanácstagjaink 

            Győr Béla és Schlegel Oszkár
26.       A Hídverők OBK szervezésében Karván tartott élménybeszámolót Varga Zoltán
            olimpiai bajnok labdarúgó. A magyar nyelvű szlovák település lakói egy órás kérdezz
            felelek után is alig akarták elengedni a bajnokot.
27. A Csanádi Árpád OBK ülésén Lovas Petra Európa-bajnok asztaliteniszező, pekingi 

olimpikon volt a vendég.
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28. A Várpalotai OBK olimpiai bélyegkiállítást szervezett a várpalotai filatelistákkal
közösen a Művelődési Házban, amelyen alkalmi bélyegzés is volt a gyűjtők nagy
örömére.

28. Az „Olimpiai Barátok Kecskeméti Köre” alakuló ülését a Megyeházán tartották. 
Negyvenhatan írták alá a belépési nyilatkozatot, köztük Szellő Imre ökölvívó és
Balogh Gábor úszó, akik Pekingben versenyeztek. A legújabb olimpiai kör elnökévé
dr. Bodóczky Lászlót választották.

28.       Szekrényessy Kálmán, az első magyar úszó bajnok újratemetése a Fiumei úti sírkert-
            ben.

December

2. A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság ülésén a Champs Sport Pubban 
dr. Jakabházyné Mező Mária értékelte az albizottságok munkáját, megköszönve az
olimpiai ciklusban végzett értékes tevékenységüket.

4.  Koszorúzás volt Lemhényi Dezső sírjánál halála ötödik évfordulóján. Dömötör Zoltán
emlékezett a bajnok életútjára.

4.  Évzáró klub-összejövetelt rendezett a Varjú Vilmos Baráti Kör. Kellemes hangulatú
közös vacsorával összekötött beszélgetéssel búcsúztatták az évet.

5.  Emlékünnepséget rendezett a Lemhényi Dezső Általános Iskola a névadó tiszteletére.
A kerület olimpikonjai közül részt vettek Novák Dezső, dr. Konrád Ferenc, Dezsi Ta-

            más, valamint Tass Olga és Dömötör Zoltán.
5. Emléktábla avatás volt a BVSC uszodában Sárosi Imre és Laky Károly tiszteletére.
6. Jubiláló olimpikonok ünnepségén vettünk részt a Kongresszusi Központban

(1948. London, St. Moritz, 1968. Mexikóváros, Grenoble, 1988. Szöul, Calgary, 1998. 
Nagano) 

6.  „Olimpikonjaink arcképcsarnoka” címmel dr. Fésüs László nyitotta meg azt a
kiállítást, amelyet a Hajdú-Bihar megyei Sporttörténész Egylet rendezett a Főnix
csarnokban.

8. A Duna TV Sportmagazinjában árverést hirdettek meg Kassai Farkas András (1956,
1960) olimpiai bronzérmes kenus Kozmann - Kolonics párosról készített festményére. 
A művész a befolyt összeggel az utánpótlást kívánja támogatni.

10.       Tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János, aki 1998-tól Tapolca város polgármestere,
            református presbiter. A MOA 51. Vándorgyűlését szerveztük együtt nagy sikerrel
            ez év márciusában. A Magyar Olimpiai Akadémia is megőrzi emlékét.
10. A XV. ker. Képviselőtestület ülésén díszoklevelet adott át a főtitkár asszony Hajdú

László polgármesternek az 53. Vándorgyűlés rendezéséért
11. A dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia XIV. kerületi vetélkedőjét a Csanádi

iskolában a Zuglói Hajós Alfréd iskola csapata nyerte.
13. Gyöngyös Város Barátainak Köre évzáró közgyűlésén Balázs Ernő elnök beszámolója

után Szilágyi Erzsébet az újév feladatait ismertette.
14.       „A sportoló egyetem” címmel jelent meg Varró Oszkár kötete, amelynek bemutatóját
              a Szegedi Tudományegyetem Topolya sori csarnokában tartották. A könyv a Szegedi
             Tudományegyetem, illetve jogelőd felsőoktatási intézményei és a sport 
             kapcsolatát tárja fel 1921-2008 közötti időszakban.
15. A Ceglédi Sporttörténeti Bizottság megalakulásának 30. évfordulóján Kürti Béla

életmű kiállítását a főtitkár asszony nyitotta meg. Tanítványok, versenyzők,
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pályatársak, családtagok ünnepelték a 93 éves Tanár Urat, aki tizedik olimpiai témájú
kötetét jelenteti meg.

17. A Várpalotai OBK megalakulása ötödik évfordulóját hangulatos étteremben rendezte
meg, ahol a MOA tanácstagok közül részt vett dr. Jakabházyné Mező Mária, Ivanics
Tibor, Győr Béla, Schlegel Oszkár. Pekingi élményeiről kérdezték a kör tagjai a
főtitkár asszonyt és Győr Bélát. 

17. „Sport a reneszánsz korában” címmel a Magyar Sportmúzeum kiállításának megnyitá-
            sa, amely dr. Szabó Lajos, dr. Takács Ferenc és dr. Szikora Katalin tanácstagok 
            munkáját dicséri.
18. Vértesy József vízilabdázó (olimpiai bajnok, 1932) halálának 25. és Mayer Mihály

vízilabdázó (olimpiai bajnok 1956, 1964) születésének 75. évf. koszorúzás a Farkasréti
temetőben.

19.       Meghívást kaptunk a Magyar Újságírók Szövetségétől a Sportcsillagok Gálájára a 
            SYMA csarnokba.
20. A MOA Tanács évzáró ülésén dr. Aján Tamás megköszönte a csapat munkáját,

további együttmunkálkodásra ösztönözte a jelenlévőket. 
28.       A hajdúsámsoni  Harangi Imre SE 10. éves jubileuma alkalmából emlékkiállítással és 

ünnepi közgyűléssel emlékeztek a névadóra, amelyen részt vett ifj. Harangi Imre, 
dr. Csötönyi Sándor MOB tag és Schlegel Oszkár MOA tanácstag.

Nemzetközi hírek…
• Jaques Rogge NOB elnök az interneten közvetített élő adásban jelentette be, hogy a 

két kiválasztott jelentkező, Innsbruck és Kuopio közül a NOB tagok írásban leadott 
szavazati alapján 85:15 arányú szavazással a tiroli város nyerte el a 2012-ben az I. 
Téli Ifjúsági Olimpia rendezési jogát. A versenyeket hét sportágban (bob, curling, 
jégkorongozás, korcsolyázás, sílövészet, sízés, szánkózás) rendezik csökkentett 
programmal. A versenyeken 1000 sportoló (14-18 éves) faiatal, valamint 500 
hivatalos szakvezető, edző vesz részt. Innsbruckban 1964-ben és 1976-ban 
rendeztek téli olimpiát.

• Január 14-18 között Sydney-ben, a 2000-es olimpia létesítményeiben rendezik az 
V.AYOF (Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) versenyeit, amelyen 27 ország 
mintegy 1600 fiatal (16-19 éves) versenyzője indulhat, illetve kapott meghívást. Az
ünnepélyes megnyitót olimpiai külsőségek között, a híres Darling Harbour kikötő 
negyed szórakoztató központjában rendezik meg.
Magyarország színeit a válogatott ifjúsági kajakozók, a leány és fiú vízilabdázók 
képviselik.

• A NOB Végrehajtó Bizottsága jóváhagyta a 2010. augusztusában Szingapurban 
sorra kerülő I. Ifjúsági Olimpiai Játékok műsorát és kvalifikációs rendszerét. 3594 
fiatal 26 sportág 201 versenyszámában (a 15-16 évesek huszonhét, a 16-17 évesek 
száztizenegy , a 17-18 évesek hatvanhárom) mérheti össze tudását.

• Biztosítani kívánják, hogy mind a 205 nemzeti olimpiai bizottság legalább négy 
versenyzőt indíthasson. Gazdag kulturális és nevelési programot is jóváhagytak 
azzal a céllal, hogy a fiatalok megismerve az olimpiai eszme értékeit, hazatérve 
példamutatásukkal rendszeres sportolásra, egészséges életmód követésére 
ösztönözzék kortársaikat és legyenek a dopping ellenes küzdelem nagykövetei.
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• Jaques Rogge levélben hívja fel a figyelmet a 2014-ben esedékes II. Nyári Ifjúsági 
Játékok lebonyolításának vállalására. A nemzeti olimpiai bizottságoknak 2009. 
februárban kell közölni a rendezés iránt érdeklődő várost.

      2009 márciusában a jelentkezők számára munkaértekezletet tartanak.
      2009 júliusában be kell nyújtani a részletes terveket.
      2009 októberében a NOB kijelöli a rendezésre alkalmas városok rövidített listáját.
      2010 februárjában a NOB 122. ülésén Vancouverben kijelölik a 2014-es II. Nyári 
      Ifjúsági Olimpiát rendező várost. A versenyek során a londoni olimpia műsorán   
      szereplő 26 sportág szerepel. A vízilabda és a strandröplabda azonban kimarad, az 
      öttusát lovaglás nélkül rendezik meg.
• A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 2009-ben rendezendő szemináriumai, táborai

Olympiában:
- 10. Nemzetközi ülés a nemzeti olimpiai akadémiák igazgatói számára

2009. május 5 – 13. 
- 12. Nemzetközi szeminárium a sportújságírók számára

2009. május 26 – június 1.
- 49. Nemzetközi Ifjúsági Tábor

2009. június 10 – 24.
- 17. Posztgraduális szeminárium

2009. július 1- 30.
- 2. Nemzetközi ülés olimpiai érmesek számára

2009. július 14 – 20.

Szerkesztette: dr. Jakabházyné Mező Mária


