
A Magyar Olimpiai Akadémia elismerései a 70. vándorgyűlés alkalmából 

A MOA minden vándorgyűlésen kitünteti az olimpiai eszme ápolásáért végzett 

többéves munkában, az olimpiai eszme terjesztésében élenjárókat, valamint a 

vándorgyűlés előkészítésében segítséget nyújtókat.  

A 70. vándorgyűlésen a MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti Magyar 

Lászlót, a Ceglédi Sportgyűjtemény igazgatóját. 

Magyar László évtizedek óta a ceglédi sporttörténeti emlékek gyűjtője, gondo-

zója. Nyugdíjazása óta a Ceglédi Sporttörténeti Gyűjtemény (a Ceglédi Sport-

múzeum) munkatársa, 2005-től az intézmény vezetője. Szervezi, összefogja a 

gyűjteménnyel kapcsolatos teendőket. Évente több ezer diákkal ismerteti meg az 

olimpizmus eszméjét, a ceglédi sporthősök életútját, eredményeik tiszteletét. A 

vezetésével működő ceglédi intézmény hagyományápoló tevékenysége követen-

dő példaképévé vált a többi vidéki sportgyűjteménynek. 

A MOA Tiszteleti érem kitüntetésben részesíti dr. Tóth Ferenc jogászt.  

Dr. Tóth Ferenc a MOA rendezvényeinek kezdetektől fogva aktív résztvevője, a 

sikátori Zsivótzky Gyula Olimpiai Baráti Kör vezetőségi tagja, Felügyelő Bi-

zottságának vezetője. Egy évtizeden keresztül vezette a MOA középiskolás nyá-

ri táborait. A MOA által rendezett tanulmányutak, vándorgyűlések állandó 

résztvevője. Sporttörténeti felkészültsége és megbízhatósága miatt több helyszí-

nen volt a Szellemi Diákolimpia országos elődöntőjének, döntőjének zsűritagja. 

Az olimpizmus iránti elkötelezettsége példamutató 

A MOA Tiszteleti jelvény kitüntetésben részesíti Mecsériné Doktor Rozáliát.  

Mecsériné Doktor Rozália a Szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-

mányőrző Egyesület tagja. Hosszú évek óta lelkesen és odaadóan végzi az olim-

piai eszmét népszerűsítő tevékenységet. Az egyesület elnökségének tagja. Az 

olimpiatörténeti vetélkedők aktív résztvevője, az olimpiai témájú ülések, konfe-

renciák lelkes előadója. Elfoglaltsága miatt kitüntetését lánya, dr. Hollerné Me-

cséri Annamária veszi át, aki ugyanezzel a kitüntetéssel már rendelkezik. 

A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Békefi Miklóst. 

Békefi Miklós a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület elnökségé-

nek tagja. Hosszú évek óta lelkesen és odaadóan végzi az olimpiai eszmét nép-

szerűsítő tevékenységet. Sokszor anyagi áldozatokat is vállalva segíti az egyesü-

let munkáját. 



A MOA Oklevél kitüntetésben részesíti Samu Miklóst. 

Samu Miklós a kezdetektől fogva lelkes segítője volt a MOA 70. vándorgyűlése 

megszervezésének Székesfehérváron, a helyiek részéről. Munkatársaival együtt 

sokat tett azért, hogy a rendezvény sikeres lehessen. 

A MOA Tiszteleti jelvényt kitüntetésben részesíti Vásárhelyi Tamást, az 

MTVA jeles munkatársát.  

Vásárhelyi Tamás a MOA rendezvényeinek aktív résztvevője hosszú évek óta. 

A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör vezetőségi tagja már több cikluson ke-

resztül. Sport és olimpiatörténeti felkészültsége irigylésre méltó. Az olimpiatör-

téneti vetélkedők állandó résztvevője, dobogósa volt hosszú időn keresztül. Az 

olimpizmus és a sport iránti elkötelezettsége, felkészültsége példamutató a tele-

vízió képernyője előtt is. Valamennyiünket büszkeség töltött el, hogy ő közvetí-

tette a magyar sport első téli olimpiai bajnoki címét. 

A MOA Samu Miklós mellett köszönetet mond Bekő Katának, Müller Judit-

nak, Sárai Durmics Andreának, Máhr Dánielnek és az informatikus Tepszis 

Gergelynek, akik szintén mindent megtettek, hogy a 70. vándorgyűlés sikeres 

legyen Székesfehérváron. Külön köszönet jár a két szervezet közötti összekötő 

Róth Tamásnak és fiának, Róth-Molnár Dánielnek. 

 

 

 

 


