
A Magyar Olimpiai Akadémia elismeréseinek átadására kerül sor. 

Az elismerések átadására felkérem Jakabházyné Mező Máriát és dr. Hencsei 

Pált, a MOA tanácsának tagjait. 

A MOA minden vándorgyűlésen kitünteti az olimpiai eszme ápolásáért végzett 

többéves munkában, az olimpiai eszme terjesztésében élenjárókat, valamint a 

vándorgyűlés előkészítésében segítséget nyújtókat.  

A 72. Vándorgyűlésen a MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti dr. 

Bodóczky Lászlót, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnö-

két. 

Dr. Bodóczky László évtizedek óta a kecskeméti sport egyik kiemelkedő szemé-

lye, a helyi sportemlékek kutatója, gyűjtője. Hosszú évek óta a helyi olimpiai 

baráti kör elnöke. Szervezte, összefogta Sinkó Lajos betegsége majd halála után 

a régóta megálmodott helyi sporttörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos teendőket. 

Ennek eredményeképpen tavaly megnyílt a Sinkó Lajosról elnevezett gyűjte-

mény. A vezetésével működő olimpiai kör hagyományápoló tevékenysége di-

cséretes. 

A MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti Grosán Pált, a Kecskeméti 

Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnökségi tagját, titkárát.  

Grosán Pál évtizedek óta a kecskeméti sport másik kiemelkedő személye, a helyi 

sportemlékek kutatója, gyűjtője, írója. Hosszú évek óta a helyi olimpiai baráti 

kör egyik legaktívabb tagja, az elnök méltó helyettese. Ő volt a másik, aki szer-

vezte, összefogta Sinkó Lajos betegsége majd halála után a régóta megálmodott 

helyi sporttörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos teendőket. A kör által kiadott 

olimpiatörténeti és sport helytörténeti könyvek szerzője, a helyi, kapcsolódó 

anyagok legnagyobb kutatója. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Veres Vincét.  

Veres Vince a MOA rendezvényeinek állandó résztvevője, támogatója, több cik-

lus óta a MOB Emlék és Hagyományőrző Albizottságának tagja. Hosszú évek 

óta lelkesen és odaadóan támogatja és végzi az olimpiai eszmét népszerűsítő te-

vékenységünket. Bármikor számíthatunk rá, sokat segít a mindennapokban, sok-

szor a volt sportvezető tapasztalatát megosztva velünk. Sokéves tevékenységét 

szeretnénk ezúttal elismerni kitüntetésünkkel. 



A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Tompa Andort, a Komárom-

Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnökét.  

Tompa Andor több évig volt az edzőtábor igazgatója. Az általa vezetett egyesü-

let több éve a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőinek példás 

házigazdája, szervezője. A kezdetektől fogva lelkes kezdeményezője és segítője 

volt a MOA 72. Vándorgyűlésnek Tatán a helyiek részéről. Polgármester úrral, 

munkatársaival együtt sokat tett azért, hogy a rendezvényünk sikeres lehessen. 

A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Maráczi Mártát. 

Maráczi Márta sokat tett azért, hogy Schlegel Oszkár kollégánk halála után a 

Hídverő Olimpia Baráti Kör továbbélhessen. Évekig lelkesen és odaadóan vé-

gezte az olimpiai eszmét népszerűsítő tevékenységet a határ mindkét oldalán. 

Sokat tett azért, hogy az egyesület Tatára kerüljön. A kör szerepét az utóbbi idő-

ben a Tompa Andor által vezetett egyesület vette át. 

A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Csicsó Erikát, a Komárom-Esztergom 

Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkárát. 

Csicsó Erika több évig volt az edzőtábor dolgozója, napi életének motorja. Az 

egyesületük több éve a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos döntőinek 

példás házigazdája, szervezője, ő maga pedig a legodaadóbb háziasszonya. A 

kezdetektől fogva lelkes segítője volt a MOA 72. Vándorgyűlésnek Tatán a he-

lyiek részéről. Munkatársaival együtt sokat tett azért, hogy a rendezvényünk si-

keres lehessen. 

 

 


