
A MOA minden vándorgyűlésen kitünteti az olimpiai eszme ápolásáért végzett 

többéves munkában, az olimpiai eszme terjesztésében élenjárókat, valamint a 

vándorgyűlés előkészítésében segítséget nyújtókat.  

A 71. vándorgyűlésen a MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti Makovecz 

Évát, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját. 

Makovecz Éva 1997 óta volt a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

igazgatója. Az alapító tagok közé tartozik az igazgatói értekezleteken aktívan 

résztvevő és szereplő intézményvezetőink körében. Az akadémia munkáját ha-

tékonyan segítette, iskolájában igazgatói értekezletnek, gyűjtőtalálkozónak és 

tábori látogatásnak is helyet biztosított, amelyeken a megjelenteket személyesen 

tájékoztatta az iskoláról. Éva jelenleg felmentését tölti, nyugállományba vonul. 

Ehhez jó egészséget, családi életében sok boldogságot kívánunk. 

A MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti Kunszt Gábor örökös tisztelet-

beli elnököt.  

Kunszt Gábor a zivataros időszakban volt az elnöke a Budapesti Honvéd Sport-

egyesületnek, amely nagyrészt személyének köszönheti, hogy talpon maradha-

tott. Az egyesület a nehézségek ellenére is megőrizte vezető helyét a magyar 

sportban, majd újra megerősödött. Az olimpizmus iránti elkötelezettsége példa-

mutató, az olimpiai eszme továbbvitele az egyesület életében is biztosított volt 

aktív, majd örökös tiszteletbeli elnöki ciklusa alatt. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Babatiné Márton Mártát.  

Babatiné Márton Márta a Nógrád községben lévő Hesz Mihály Általános Iskola 

igazgatója. Sokat tett azért, hogy a község híres szülötte legyen az iskola név-

adója, mely elérése után a mindennapokban is lelkesen népszerűsítik vezetésével 

a névadójukat. A nyári, Bánkon rendezett Olimpiai Táborunk fő kezdeményező-

je, és leglelkesebb patrónusa volt. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Farkas Lászlót.  

Farkas László a Budapesti Honvéd ügyvezető elnök-helyetteseként és a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége elnökeként is szoros kapcsolatban áll az 

akadémiával. Az egyesületben és más Honvéd sportegyesületekben is segíti és 

maga is népszerűsíti az olimpiai mozgalmat. Közös olimpiatörténeti vetélkedő-

ket is rendeztünk. A nyári olimpiai táborunk katonás programjának előkészíté-



sében és lebonyolításában, valamint a vándorgyűlésünk előkészítésében főszere-

pet vállalt. 

A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Haljárszki Dórát. 

Haljárszki Dóra több éven keresztül volt a nógrádi Hesz Mihály Általános Iskola 

testnevelő tanára. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Hesz-napokon olimpiai 

iskolák részére rendezett vetélkedők szervezésében, lebonyolításában. A nyári, 

Bánkon rendezett Olimpiai Tábor egyik fő szervezője, lelkes testnevelője volt. 

Az új tanévet már Vácon kezdte egy középiskolában tanítva. Sok sikert kívá-

nunk itt is, megköszönve az olimpiai iskolákért végzett munkáját. 

 

 


