
A Magyar Olimpiai Akadémia elismeréseinek átadására kerül sor. 

Az elismerések átadására felkérem dr. Printz Jánost és dr. Hencsei Pált, a MOA 

Tanácsának tagjait. 

A MOA minden Vándorgyűlésén kitünteti az olimpiai eszme ápolásáért végzett 

többéves munkában, az olimpiai eszme terjesztésében élenjárókat, valamint a ván-

dorgyűlés előkészítésében segítséget nyújtókat.  

A 73. Vándorgyűlésén, Romhányban, a MOA Tiszteleti érem kitüntetésben része-

síti Domby Ivánt, a Magyar Olimpiai Bizottság Mező Ferenc Sportbizottság Em-

lék és Hagyományőrző Albizottság és a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör tag-

ját. 

Domby Iván hosszú évtizedek óta az olimpiai család egyik legaktívabb önkéntese. 

Nagy szerepe volt az általa megálmodott, elhunyt magyar olimpiai bajnokok em-

lékfalának létrehozásában, a Farkasréti temetőben. Elsőként ő gyűjtötte össze az 

olimpiai bajnokaink pontos sírhelyeit. Sokat segített a bajnokaink és érmeseink 

méltó eltemetésének előkészítésében. Az albizottság, a Csanádi Baráti Kör és az 

olimpiai rendezvények rendszeres résztvevője. Nemrégiben töltötte be 85. szüle-

tésnapját. Jó egészséget kívánva ezzel a kitüntetéssel szeretnénk megköszönni az 

eddigi munkáját. (Betegsége miatt nem tudja átvenni. Csepelen, lakásán adom át 

részére.) 

A MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti Tömösvári Sándort, a Rétsági 

Általános Iskola és a váci Boronkay György Gimnázium és Szakközépiskola szel-

lemi diákolimpiai csapatainak felkészítőjét, rétsági mérnököt.  

Tömösvári Sándor évtizedek óta aktívan részt vesz az olimpiai mozgalom rendez-

vényein. Először maga is versenyzőként vett részt a felnőttek vetélkedőin. Később 

az általános és középiskolás tanítványait fertőzte meg az olimpiai mozgalom sze-

retetével. Először Rétságon, majd Vácott, később Nógrád községben és Nagyoro-

sziban is maga köré gyűjtötte azokat a tanítványokat, akik az országos elődöntő-

kön, döntőkön eredményesen képviselték az említett helyek iskoláit. Munkájának 

eredményét Szellemi Diákolimpiai bajnoki címek, érmek mutatják. Sokat segített 

az elmúlt évek nyári olimpiai táborainak előkészítésében és lebonyolításában és a 

Romhányban megrendezett Vándorgyűlésünk előkészítésében. A MOA Tanácsa 

ezzel a kitüntetésünkkel szeretné megköszönni évtizedes munkáját. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Vezér Attilát, Romhány Község 

polgármesterét.  



Vezér Attila Polgármester Úr Hegedűs Henrik kezdeményezését azonnal támo-

gatva, rögtön leglelkesebb híve és támogatója lett a Magyar Olimpiai Akadémia 

73. Vándorgyűlésének. Az előkészítésben és a lebonyolításban mindvégig szemé-

lyesen részt vett. Nagyon jó házigazda volt az előkészítés és a vándorgyűlés ideje 

alatt is. Megköszönve eddigi munkáját és sok sikert kívánva a további folytatásá-

hoz, elismerésünk jeleként szeretnénk átadni a tiszteleti jelvényünket részére. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Hegedűs Henriket, balassa-

gyarmati újságírót, olimpia kutatót.  

Hegedűs Henrik több évtizede részt vesz az olimpiai mozgalom rendezvényein. 

Többször maga is versenyzett a felnőttek vetélkedőin. Később a balassagyarmati 

iskolák csapatait készítette fel a Szellemi Diákolimpiai versenyekre. Lelkes olim-

piakutató. Írásai többször megjelentek a MOA évkönyvekben és a megyei lapok-

ban. Az általa feldolgozott olimpiai témákról előadásokat is tart. Kezdeményezé-

sére indult el a Romhányban megrendezett 73. Vándorgyűlésünk szervezése. Ez-

zel a kitüntetéssel szeretnénk megköszönni munkáját. 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Riersch Tamás újságírót, a 

Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör tagját.  

Riersch Tamás fáradhatatlanul szervezi a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör ösz-

szejöveteleire az olimpikonok és sportolók sokaságát. A kör több mint egy évti-

zedes munkája alatt már több mint 100 sportolót látott vendégül és beszélgetett 

velük a legtöbbször teltházas rendezvényeken, az Erzsébetligeti Színházban. Új-

ságíróként rengeteg interjút készít sportolókkal, sokat ír sport témákról. Legutóbb 

a Zugló, a sportváros című könyvünkben volt társszerző. Jövő hétfőn, szeptember 

16-án került bemutatásra a Kertváros sportja című kiadvány, amelyben szintén 

társszerző. A XVI. kerületben rendezett MOA Vándorgyűlések narrátora volt. 

Sokrétű munkáját szeretnénk megköszönni ezzel a kitüntetéssel. Nem tud a Ván-

dorgyűlésen részt venni. (A kitüntetést 16-án, hétfőn, a könyvbemutatón adom át 

részére.) 

A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Kovács Balázst, a romhányi II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola testnevelő tanárát. 

Kovács Balázs, a művészi teremkerékpárosok szakmai vezetője, edzője a község-

ben. Tanítványaival nemcsak országos, de nemzetközi sikereket is elért. Testne-

velőként sokat tesz helyben a gyerekek testi és szellemi neveléséért. Romhány 

sportjának jó ismerője, ez az előadásából is kitűnt. Munkáját megköszönve és to-

vábbi sikereket kívánva szeretnénk átadni részére kitüntetésünket. 


