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ERŐSEBBEN!

A MOB elnöke a NOB marketingigazgatójával tárgyalt
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, alig
egy héttel az olimpia megnyitója előtt tárgyalásokat

folytatott Londonban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
marketingigazgatójával, Elisabeth Allamann-nal azzal a
céllal, hogy a MOB nemzetközi bevételeiről és marketing
lehetőségeiről tárgyaljon a 2013. és 2020. közötti olimpiai ciklusokra vonatkozóan.
A tárgyalás legjelentősebb eredménye, hogy Borkai Zsolt
személyesen ismerte meg a NOB álláspontját, amely szerint a szervezet változatlanul elismeri és nagyra tartja a
MOB munkáját és eredményeit, ezért arányosan növekedett összeggel támogatja a Magyar Olimpiai Mozgalmat
és a kapcsolódó szervezeteket a jövőben.
A MOB-elnöke az Olimpiai Faluban tett látogatása során fiatal
magyar önkéntesekkel és alkalmazottakkal is találkozott.

Felvonták a magyar zászlót az olimpiai faluban
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Ünnepélyes körülmények között – lapzártánkkor –
július 25-én felvonták a magyar zászlót az olimpiai
faluban a XXX. ötkarikás játékokon, Londonban. A
ceremónián csoportokban köszöntötték az olimpián
részt vevő országokat. Magyarországot Mauritánia,
a Marshall-szigetek és Üzbegisztán társaságában
üdvözölték.
Az ünnepségen Molnár Zoltán, a magyar küldöttség vezetője mellett részt vett Nagy Zsigmond
csapatvezető-helyettes, Szabó Bence sportigazgató;

az ötödik olimpiáján induló asztaliteniszező Tóth
Krisztina, valamint Póta Georgina, Zwickl Dániel
és Pattantyús Ádám, az úszó Povázsay Eszter és
Financsek Gábor, az ökölvívó Harcsa Zoltán és Káté
Gyula, a műugró Barta Nóra és Gondos Flóra, illetve
Csák János, Magyarország londoni nagykövete is.
Miután a piros-fehér-zöld lobogót a Himnusz hangjaira felhúzták, Molnár Zoltán a kardját vizsgáló huszárt
ábrázoló kisplasztikát ajándékozott a szervezőbizottság
(LOCOG) ceremóniát vezénylő képviselőjének.

A londoni olimpiáról a MOB hírlevél augusztusi számában fogunk részletesen beszámolni.
Sportpolitika: Szalay szerint jó irányt vett a magyar sport
Szalay Ferenc, az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának elnöke szerint jó irányt vett a magyar
sport többek között azzal, hogy a MOB visszakapta régi
rangját, bevezetik a mindennapos testnevelést, társasági adópénzek jutnak a látványsportágakba és azzal
is, hogy börtönbüntetés szabható ki huliganizmusért, illetve doppingszerek forgalmazásáért.
A budapesti Olimpiai Parkban tartott sajtótájékoztatón
Szalay emlékeztetett rá: a sporttörvény tavalyi megváltoztatásával a MOB megerősödött, visszakapta régi
rangját és a magyar sport legfontosabb intézményévé
vált, költségvetése pedig minden korábbinál nagyobb
lett. A sportbizottság élére a közelmúltban megválasztott vezető az elmúlt hetekben megbeszéléseket
folytatott a hazai sportélet vezetőivel, és a találkozó-

kon számára kiderült,
hogy a magyar olimpiai csapat felkészülten utazott a londoni
játékokra.
„Akikkel beszéltem,
elmondták,
hogy
volt elegendő forrás,
a felkészülések jó
ütemben haladtak,
és mindenki a lehető
legjobb tudása szerint készülhetett fel az
olimpiára” – mondta
Szalay Ferenc.
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Paralimpia: Miniszteri csapatbúcsúztató, kiemelkedő Tesco-adomány
A TóPart rendezvényhelyszínen búcsúztatták a londoni
magyar paralimpiai csapatot.
„A sport a legalkalmasabb annak bebizonyítására, hogy
a fogyatékkal élők is élhetnek teljes életet, és ha az ember nem adja fel, akkor számára semmi sem lehetetlen. A
paralimpia, az ott résztvevő sportolók az egész társadalom
számára példaképek, hiszen azt bizonyítják, hogy hiába
változik meg valakinek a testi vagy értelmi állapota, vagy
születik valaki eltérő testi, szellemi adottságokkal, mindenki számára adott a lehetőség arra, hogy teljes életet éljen.
- mondta köszöntőjében Balog Zoltán emberi erőforrás
miniszter – aki személyesen is részt vesz a paralimpiai játékokon – majd rákötötte a nemzeti színű szalagot a paralimpiai csapat zászlajára.
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke
arról beszélt, hogy bár a 2008-as pekingi paralimpiához
hasonlóan ezúttal is 33 magyar sportoló utazik a nyári játékokra, de ez az együttes erősebb a négy évvel ezelőttinél.
„Mindenki nagyon komolyan készült és készül Londonra”
- jelentette ki a sportvezető, majd hozzátette: „számunkra nagyon sokat jelent, hogy érezzük, fontosak vagyunk

az állam számára. A MOB és szponzoraink is előlegekkel
segítettek abban, hogy minden paralimpikonunk számára
a lehető legjobb feltételeket tudjuk biztosítani a felkészüléshez. Azt kívánom a versenyzőinknek, hogy mindanynyian elégedetten jöjjenek haza arról az eseményről,
amelyre évek óta készülnek”
Ezután került sor a Tesco adománygyűjtő akciójának eredményhirdetésére: a május 21-től június 30-ig tartó akció
során a 200 forintos kuponok, illetve a 100 százalékig magyar tej- és baromfitermékek értékesítéséből összesen 35
601 017 forint gyűlt össze a londoni felkészülés támogatására. „A Tesco és az MPB előzetes várakozásait is messze
felülmúlta az akció sikere. Remélem, sikerült hozzájárulnunk a magyar paralimpikonok sikeres londoni szerepléséhez” – mondta Gerry Gray, a Tesco vezérigazgatója,
majd köszöntötték azokat az áruházakat, melyek a legtöbb
kupont adták el. A sportolók nevében Sors Tamás, pekingi
paralimpiai bajnok úszó, a kuponakció egyik reklámarca
mondott köszönetet.
A londoni paralimpia augusztus 29-én kezdődik és
szeptember 9-ig tart.

Olimpiai és paralimpiai csapatbúcsúztató a Brit Nagykövetségen
Oldott hangulatú csapatbúcsúztatást szervezett a Brit
Nagykövetség az olimpiai és paralimpiai csapat számára
Jonathan Knott, Nagy-Britannia Magyarországra akkreditált nagykövetének rezidenciáján. Az eseményre
meghívást kaptak az 1948-as londoni nyári olimpián
részt vett magyar sportolók is.
Az eseményen Jonathan Knott arról beszélt, hogy London számára mennyire fontos az olimpia és a paralimpia

sikeres megrendezése. Magyar Zoltán, a MOB alelnöke
leszögezte: a magyarok pedig szurkolnak majd a brit sikerekért is. Becsey János, kétszeres paralimpiai aranyés bronzérmes, egyszeres ezüstérmes úszó elmondta:
a sportolók maximálisan felkészültek a rájuk váró feladatokra, és megígérte, mindenki tudása legjavát nyújtja
majd Londonban.

Antidopping: 158 sportolótól összesen 747 mintavétel
Közel 1000 doppingvizsgálatot végeztek a Magyar
Antidopping Csoport (MACS) szakemberei, jelentette ki
Tiszeker Ágnes, a nemzeti doppingellenőrzésért felelős
MACS vezetője, két héttel az olimpia előtt tartott sajtótájékoztatón. A szakember
elmondta, hogy az ötkarikás
játékok előtti szűrőprogram
keretében mind a 158 magyar
indulót többször is kontrollnak vetették alá, minimum 3
alkalommal, de például Cseh
Lászlót, az olimpiai ezüstérmes,
világ- és Európa-bajnok úszót 14
alkalommal ellenőrizték.
„Vannak, akiket 12-szer, 13szor ellenőriztünk, főképpen
az atléták, az úszók és a kajakkenusok közül. A 158 sportolótól pedig összesen 747 mintát vettünk, ebből 631 volt a vizelet- és 116 a vérminta”

– tájékoztatott Tiszeker doktor, aki elmondta, hogy a brit
fővárosban a mintegy tízezer versenyző körében összesen
6250 ellenőrzést végez a játékokon közreműködő ezer
ellenőr, köztük 13 magyar szakember. Naponta 400 vizsgálatot végeznek, az analízisre
az ultramodern londoni laborban kerül sor, és 24 órán belül
meglesz az eredmény is.
Molnár Zoltán, a MOB főtitkára
kitért rá, hogy az olimpia előtti
hetek néhány hazai pozitív esete is mutatja, mekkora szükség van a kellően hatékony
doppingellenőrzésre és a felvilágosításra. Fazekas Attila, az
Emberi Erőforrások MinisztériFotó: Koszticsák Szilárd/MTI
umának főosztályvezetője azt
emelte ki, hogy a doppingellenes küzdelemhez kellő
állami forrást sikerült megőrizni.
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Call Center: Jól vizsgázott a Sportkórház telefonos központja
A londoni olimpián és paralimpián részt vevő magyar
sportolók és a hazai szövetségek főtitkárai elégedettek
voltak a Sportkórház tavaly decemberben elindult telefonos központjának (Call Center) működésével, illetve
az intézmény szolgáltatásaival.
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) közleménye szerint a MOB főtitkári értekezletén részt vett
sportvezetők, illetve az olimpikonok és a paralimpikonok is kérdőíveket kaptak, melyben az orvosok, gyógytornászok és asszisztensek szakértelmével, munkájával
és odaadásával minden válaszadó elégedett volt.

A MOB június végén tartott főtitkári értekezletén
elhangzott, hogy a kormány támogatásával tavaly
decembertől működő Call Centerbe az idei év első öt
hónapjában 197 olimpikon jelentkezett, az ő megfelelő
irányításukhoz 2820 telefonbeszélgetésre volt szükség.
A Sportkórház telefonos központjának előnyeit 350
olimpiai és paralimpiai kerettag élvezheti. A kiemelt
egészségügyi ellátásra jogosultak panaszait 24 órán át
fogadja a központ, amely az ország különböző részein
fekvő tíz egészségügyi intézmény egyikébe irányítja a
sportolót.

Ülésezett az Olimpiai Bajnokok Klubja
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Az Olimpiai Bajnokok Klubjának ülésén Nébald György
elnök megerősítette, szeretné, ha a jövőben több fiatal
jelenne meg a klubnapokon és vállalna részt a közösség
feladataiból.
Július első felében a bajnokok egy-egy csoportja látogatást szervezett az edzőtáborokban készülő utódokhoz; felkeresték többek közt a férfi tornászokat
és a női vízilabdázókat is. Az ősszel rendezendő
első klubnap programja is napirenden szerepelt. A
bajnokok a tervek szerint szeptember 17-én együttesen tekintenék meg a Hadtörténeti Múzeumban
megnyílt kiállítást, amely az újkori olimpiai játékokon

érmet szerzett katonáknak állít emléket. A bajnokok
a színházlátogatások folytatásáról is döntöttek. A
főszervező Ránkyné Németh Angéla javaslatára az
őszi és tavaszi idényben egy-egy előadást tekintenek
majd meg közösen az aranyérmesek. Megkezdődött
a kerek évfordulóhoz érkezett olimpiai játékokra
történő emlékezések előkészítése is. A tervek szerint az 1952-ben Helsinkiben rendezett felejthetetlen
diadallal, 16 magyar bajnoksággal végződött olimpia magyar résztvevői találkoznának. Az egykori 189
magyar résztvevő közül már csak 61 olimpikon van
közöttünk, tizenöten külföldön élnek.

A Halhatatlanok Csarnokában Magyar Zoltán; a MOB alelnöke a BSU élén
Tagja lett a tornasport legendás alakjait felvonultató
Halhatatlanok Csarnokának a lólengésben kétszeres
olimpiai bajnok Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke, a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) alelnöke. Ő az első magyar férfitagja
a sportági Hall of Fame-nek,
melybe korábban az ötszörös
olimpiai bajnok Keleti Ágnes,
valamint az egyszeres aranyérmes
Ónodi Henrietta személyében két
női tornászt választottak be.
Magyar Zoltánt a 42 budapesti
sportszövetséget összefogó Budapesti Sportszövetségek Uniója
(BSU) júniusi rendkívüli közgyűlésén
egyhangúan választottak elnöknek,
akinek fő célja menedzselni a
főváros sportéletében meghatározó szerepet betöltő budapesti
utánpótlás-, diák-, szabadidősport
és a fogyatékkal élők sportja ver-

senyrendszerének működtetését és fenntartását. A
BSU tagszövetségei 2011-ben Budapesten 937 versenyt
rendeztek, ezeken 150 ezer versenyző vett részt.
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Irány London 2012 – Szellemi olimpiatörténeti vetélkedő
A Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza patinás
keretet adott az „Irány London 2012” országos olimpiatörténeti vetélkedő június végi döntőjének.
A MOA Tanácsa döntése alapján 2011. szeptember
30-án hirdették meg a vetélkedősorozatot azzal a céllal, hogy az olimpiai eszme terjesztése az olimpiákkal
kapcsolatos ismeretek közös feldolgozásával kézzelfoghatóvá váljon, egyúttal „ráhangolás” legyen a londoni olimpiára. Tárgykörként az ókori olümpiai játékok
története, a nemzetközi és hazai olimpiai mozgalom
eseményei, az újkori nyári és téli, valamint az ifjúsági
olimpiai játékok magyar vonatkozásai és a londoni
olimpia előkészületei szerepeltek.
A 164 résztvevő október 4-től tíz héten át, összesen
100 kérdésre küldte be válaszait. A területi versenynek
Budapest, Debrecen, Dombóvár, Gyöngyös, Kecske-

mét, Székesfehérvár és Szombathely adott otthont,
az elődöntőket Nyíregyházán és Veszprémben rendezték. A két helyszínről a 3-3 legtöbb pontot elért
versenyzők kerültek a gödöllői döntőbe (a dr. Gémesi
György elnökletével működő zsűri: dr. Szikora Katalin,
dr. Printz János, dr. Szabó Lajos és Győr Béla). A versenyt
pontszámai alapján az egri Nagy Barnabás (60) nyerte,
második a nagykanizsai Kis János (54) lett, harmadikként az edelényi Csapkó Zoltán (46) végzett. A verseny
legfiatalabb résztvevője a területi döntőkig jutó 12 éves
Schmidt András volt. A díjakat Gémesi György, Temes
Judit, Köteles Erzsébet, Szondy István, Ambrus Miklós
és Szalay Miklós adták át.
A Nemzetközi Olimpiai Nap alkalmából (június 23.)
dr. Jakabházyné Mező Mária méltatta az olimpiai eszme
térhódítását.

Bélyegek és érmék a londoni olimpiára
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) arany és ezüst emlékérmék, míg a Magyar Posta Zrt. bélyegek kibocsátásával tiszteleg a XXX. Nyári Olimpiai Játékok
előtt. A bemutató sajtótájékoztatón
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke megköszönte
a két cég felajánlását.
Simon András, az MNB kommunikációs igazgatója emlékeztettet
arra, hogy a bank 1968 óta állít emléket érmék kibocsátásával jelentős
történelmi és sporteseményeknek.
Az első olyan forint emlékérmét,
amely az olimpiai mozgalom tiszteletére készült 1980ban, a Lake Placid-i téli olimpia alkalmából adták ki.
Varga Dezső, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyet-

tese arról beszélt, hogy a bélyeg egy ország kulturális
névjegye, a Magyar Posta pedig tudatosan használja fel
a sportot. Az érméken kajak-kenu,
a bélyegen úszás és kajak sportág
látható.
Az esemény végén Köteles
Erzsébet, az előző, 1948-as
londoni olimpián ezüstérmes
tornász néhány mondatban felelevenítette a brit fővárosban
64 éve átélt élményeit, majd a
Magyar Posta és a Magyar Nemzeti
Bank képviselői ajándékot adtak
Fotó: Kovács Anikó
át Borkai Zsolt MOB-elnöknek, Molnár Zoltán MOBfőtitkárnak, Szabó Bence és Gyulai Zsolt olimpiai bajnokoknak, valamint Kozák Danuta londoni olimpikonnak.

Új lehetőségek az olimpia jegyében a T-Home-tól
A Magyar Telekom sajtótájékoztatón mutatta be a
T-Home különleges olimpiai lehetőségeit.
A Városligeti Műjégpályán tartott eseményen részt vett
Christopher Mattheisen, a Telekom elnök-vezérigazgatója, Szabó Bence a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója,
Mihók Ildikó, a MOB marketingigazgatója továbbá több
olimpiai érmes, korábbi sportoló: Balogh Gábor öttusázó,
Kovács Ágnes úszó, Kovács
István ökölvívó és Horváth
Gábor kajakozó.
Szabó Bence elmondta: kiváló
az együttműködése, a partneri
kapcsolata a Magyar Telekomnak és a MOB-nak. A támogatás még 1996-ban kezdődött,
azóta a cég szinte a teljes magyar sport támogatójává

vált. A Telekom Arany Fokozatú Főtámogatóként segíti a
MOB céljainak megvalósulását, és támogatja a londoni
olimpiai játékok szereplőinek felkészülését.
Mattheisen elmondta: az ötkarikás játékok nyitó napjától
az ország több mint négymillió háztartása számára válik
elérhetővé a T-Home Interaktív TV szolgáltatása, és
az ezzel rendelkezők külön
felár nélkül vehetik igénybe a
London Interaktív alkalmazást, nem maradnak le az
MTVA közvetítéseiről. A sajtótájékoztatón bemutatták a
RajongóSzív különleges közösségi szurkolói alkalmazást; és
a www.igazirajongok.hu interaktív felületet, melyen
keresztül bárki üzenet küldhet a Magyar Csapatnak.
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Nem olimpiai sportágak hírei

Fotó: happyport.hu

MOB
Fotó: Földi Imre/MTI
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Zsom Olivér és Vozár Boglárka lett ezüstérmes.
Sárkányhajó. Nottinghamben 170 fős magyar sárkányhajóválogatott vett részt az EDBF 10. Sárkányhajó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Királyságban ezúttal az utánpótláskorúak
szállították az érmeket. Az U23-as vegyes legénység 4 első, az
U18-as vegyes 1 első és 2 második, míg az U18 open 3 harmadik helyezést szerzett. A sok negyedik helyezést elért premierek becsületét a nők mentették meg 2000 méteren elért
3. helyezésükkel. A szenior “A” (40+) női és a szenior “B” (50+)
vegyes csapat is harmadik helyezéssel térhetett haza.
Autósport. Lewis Hamilton, a McLaren brit pilótája nyerte a
27. Forma-1-es ENI Magyar Nagydíjat a Hungaroringen a finn
Kimi Räikkönen (Lotus) és a francia Romain Grosjean (Lotus)
előtt. A magyar, 11. futam után a pontversenyt Fernando
Alonso 164 ponttal vezeti Mark Webber (124) és Sebastian
Vettel (122) előtt. Kiss Pál Tamás 3. lett a betétfutamként rendezett GP3 kategória 2. futamán, majd időjóváírást kapott,
végül a 10. helyre sorolták.
Motoros műrepülés. Nádas Tamás nyerte a motoros műrepülővilágbajnokság szabadprogramját Nyíregyházán. A számban
szigorú szabályrendszer alapján mindenki magának állít össze
programot, melynek meghatározott pontértékű elemeket kell
tartalmaznia. A 10. FAI World Advanced Motoros Műrepülő Vb
jelenleg a műrepülősport legnagyobb nemzetközi eseménye,
melyen mintegy 20 ország 81 pilótája vett részt.

Fotó: Kálmándy Ferenc/MTI

Ejtőernyős célbaugrás. Az ejtőernyős Bánszki Tamás
aranyérmes lett a németországi világkupán. A célbaugró
szakág vk-sorozatának 4. állomását Altenstadtban rendezték,
ahol a magyar válogatott versenyző – egy olasz és egy szlovén
indulóval, hármas holtversenyben – az élen végzett. Altenstandban a juniorok között Olenyik Roland ötödik lett.
Tekesport. Négy magyar indulása tűnik biztosnak a zalaegerszegi World Tour Classicon. A Magyar Bowling és Tekeszövetség
tájékoztatása szerint a Németországban légióskodó Hergéth
Zoltán, Boanta Claudiu (Zalaegerszegi TK), valamint a WTC
első állomásának két döntőse, Kiss Norbert és Nemes Attila
indul magyar színekben az új pénzdíjas sorozat 2. állomásán,
szeptember 1-én. A World Tour Classic azzal a céllal indult,
hogy népszerűsítse a tekesportot. A horvátországi Varasd volt
az első állomás, ott Kiss Norbert arany-, Nemes Attila ezüstérmet szerzett. Szeptember 1-én lesz a zalaegerszegi verseny,
míg december 15-én rendezik meg az idei harmadik viadalt,
amelynek az ausztriai Ritzing ad otthont.
Táncsport. Jól szerepeltek a magyarok a Szőke Tisza Nemzetközi Táncversenyen. A felnőtteknél a mieink két ezüstöt és
egy bronzérmet szereztek. A szegedi viadalon, a latin openen,
Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes második lett, megelőzve a
Süttő Roland, Tombácz Anikó párost. A döntőben volt még két
magyar duó: Fáskerti Zsolt és Ocsovszki Eszter a 4., Turcsány
Gergely és Bendó Csilla 5. lett. A standard kategóriában
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Fogyatékkal élők sportja, paralimpiai hírek:
- A kvalifikációs időszak lezárulta és a szabadkártyák iránti
kérelmek elbírálása után eldőlt, hogy a 2008-as pekingi paralimpiához hasonlóan az augusztus 29-én kezdődő londoni játékokon is 33 parasportoló képviseli Magyarországot. A csapatból tizenegyen életük első paralimpiáján vesznek részt.
Négy évvel ezelőtt Sors Tamás 100 m pillangón világcsúccsal
nyert, a magyar küldöttség 1 arany- és 5 bronzéremmel tért
haza a kínai fővárosból. Az elmúlt évi világversenyek eredményei, és az aktuális világranglisták alapján ezúttal jobb
eredményekre lehet számítani. A hivatalos célkitűzés 8-10
dobogós hely megszerzése, és az MPB bízik benne, hogy az
aranyak száma is több lesz egynél. Sors Tamást Peking óta
nem győzte le senki 100 m pillangón, de komoly esélye van
kimagasló eredmény elérésére a párbajtőrben világ- és Európa-bajnok Krajnyák Zsuzsannának, a női párbajtőrcsapatnak
és a szintén világ- és Európa-bajnokként Londonba utazó
asztaliteniszezőnek, Pálos Péternek.
- Szenzációsan szerepeltek kerekesszékes vívóink a paralimpia előtti utolsó világkupa-versenyen Varsóban, ahol 3-3
arany- és ezüst-, illetve 1 bronzérmet szereztek. Eredményük értékét növeli, hogy a kínaiakon kívül mindenki ott volt,
akikkel a paralimpián is találkoznak, és a magyar válogatott
edzőtáborból, kemény munka után érkezett a viadalra. Az
együttes legeredményesebb tagja Dani Gyöngyi volt, aki 2
arany- és 1 ezüstéremmel zárt.
- Két bronzérmet, 2 negyedik és 1 ötödik helyet szereztek
a magyarok a hollandiai Stadskanaalban rendezett atlétikai
Európa-bajnokságon. A paralimpiai résztvevők közül Biacsi
Ilona 3. lett 1500 méteren, testvére, Bernadett a 4. helyen
ért célba, míg a gerelyhajító Kanyó Zsolt 5. lett. A másik

bronzot Kálmán Krisztina szerezte súlylökésben. Krisztina
igazán balszerencsés, mert hiába teljesítette a paralimpiai
A-szintet, annyira erős a mezőny a kategóriájában, hogy ez
sem volt elég számára a kvóta
megszerzéséhez.
- Fájdalmas veszteség érte a
magyar paralipiai mozgalmat.
Életének 63. évében, hosszan
tartó, súlyos betegség után elhunyt Oláh József, korábbi paralimpiai arany- és bronzérmes
atléta. Oláh József 1976-ban Torontóban 100 méteres síkfutásban lett bronzérmes, 1984-ben New Yorkban megnyerte
a magasugrók versenyét. Miután abbahagyta az atletizálást,
tekézni kezdett, tehetségére jellemző, hogy ebben a sportágban is eljutott a válogatott szintig.
- Egységbe rendeződött a fogyatékos diákok sportrendszere,
megújult a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport
Szövetsége. A FODISZ szolnoki tisztújító közgyűlésén eldőlt,
hogy a jövőben a teljes fogyatékos diáksport-szektor működtetése a szervezet szakmai feladata lesz; a megújulás a MOB
Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat sportpolitikai ajánlása és támogatása mellett zajlott le. Az országosan
közel 100.000 fogyatékos diák képviselete a jövőben tehát
deklaráltan is kiterjesztésre kerül, és mind az értelmi fogyatékos, mind pedig a hallás-, mozgás és látássérült diákok
versenyrendszerét a FODISZ koordinálja majd.

Fotó: Beliczay László/MTI

Fotó: Beliczay László/MTI
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Szabadidősport-hírek
sítést regisztráció után a program Facebook oldalán lehetett
nyomon követni; a résztvevők ajándékot is kaptak. Összesen
2324 km-t tekertek az alkalmi bringások, akik több mint 624
km-rel teljesítették túl a kitűzött távot. Az eseményen neves
sportolók közt részt vett többek közt dr. Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is.
- Mintegy 50 ezer sportkedvelő felnőtt és gyermek ötpróbázott országszerte az elmúlt közel másfél évben az EDF
DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 programsorozat keretében,
a londoni nyári játékok jegyében. A rendszeres mozgás és
az egészséges életmód fontosságát népszerűsítő, közel
30 éves múltra visszatekintő
amatőr sporteseménysorzat
keretében az elmúlt közel másfél évben, 21 hazai
városban összesen 372 próba zajlott. A gyalogtúrákon,
kerékpár-, futó-, és úszóversenyeken, illetve duatlon és triatlon próbákon közel 50 ezer
felnőtt és gyermek vett részt.
Az országos rendezvénysorozathoz Douchev-Janics Natasa,
háromszoros olimpiai bajnok
kajakos, Vajda Attila olimpiai
bajnok kenus, Varga Tamás világbajnok evezős, és Horváth
Gábor világbajnok kenus is
csatlakozott.
„Az ötpróba sorozat keretében ez már az ötödik ciklus,
amelyet sikeresen bonyolítottunk le az elmúlt, közel 16
évben. Külön büszkék vagyunk
a versenysorozat során alkalmazott legfontosabb újításra,
az elektronikus próbakönyv
Fotó: BSI
bevezetésére” – mondta
Dr. Drommer Gyula, a Drops Sport Kft. ügyvezető igazgatója,
a rendezvénysorozat főszervezője.
„Kiemelkedő sikernek tartom a rendezvénysorozat elmúlt
másfél évét és büszke vagyok arra, hogy az EDF DÉMÁSZ egy
olyan rendezvényhez adhatta a nevét, amely országszerte
több mint 50 ezer résztvevőt mozgatott meg” – hangsúlyozta
sajtótájékoztatón Thierry Le Boucher, az EDF DÉMÁSZ elnökvezérigazgatója.

www.mob.hu

A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT

MOB

- A sport mindenkié; 3x1 – és jobban megy! Elindult a Médiaunió Alapítvány új kampánya. Országszerte közel száz helyen
várják ingyenes edzésekkel a sportolni vágyókat a Médiaunió
Alapítvány „A sport mindenkié!” kampányához csatlakozó
sportegyesületek és edzők; a programsorozatban már 40
település vesz részt.
Újabb elemmel is bővült a Médiaunió Alapítvány kampánya:
június 28-tól szeptember 27-ig minden csütörtök este
ingyenes sportórákat tart a fővárosi Erzsébet téren, hogy
mindenki megtalálja a hozzá illő sportot. A Sportplaccon elsősorban a kampányhoz csatlakozóknak szeretne
lehetőséget biztosítani a
Médiaunió: bemutatni, hogy
sportolni bárhol, bármikor lehet; a rendszeres sportolás
elhatározás kérdése, hiszen
az érdeklődőket számtalan
egyesület várja országszerte.
- A Magyar Szabadidősport
Szövetség szeptember 2-án
megrendezi a hagyományos
Coca-Cola Testébresztő XIV.
Női Mozgásfesztivált. Az eseményen a résztvevők délelőtt
10 órától délután 5 óráig
ötleteket, segítséget, motivációt kaphatnak a megfelelő
életmódjuk kialakításához, és
nem mellékesen temérdek
mozgásformát próbálhatnak ki.
A Millenáris Parkban tartandó
szabadidősportos rendezvény
fővédnöke Monspart Sarolta
MOB-alelnök, a kilátogatók
többek között találkozhatnak
a londoni olimpián részt vett
sportolóinkkal is.
- A Tekerjünk Londonig,
Coca-Cola Testébresztő programjával egy aktivációt indított,
melynek célja a mozgás, a szabadidősport és a Testébresztő
program népszerűsítése volt. Az olimpia előtti napokban a
Budapest – London Olimpiai Stadion közötti távolságot önkéntes
kerékpározással teljesítették a résztvevők, népszerűsítve ezzel a mozgást, annak fontosságát és magát az olimpiát is.
Budapesten 4 helyszínen, 3-3 db szobabicikli került felállításra, amelyekre bárki felülhetett és tekerhetett rajtuk. A telje-
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Szabadidősportos pályázatok 2012-ben
A Magyar Olimpiai Bizottság Szabadidősportért felelős tagozata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a MOB 2012. évi
Szabadidősportos pályázati kiírásai 3 kategóriában meghirdetésre kerültek. A pályázati dokumentumok olvashatók a
Kormány (www.kormany.hu) és a Magyar Szabadidősport
Szövetség (www.masport.hu) honlapján.
MOB-KJSZE-12 - Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására. A támogatás célja:
a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság
sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot magas
szinten és széles körben népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő események szervezésének elősegítése
érdekében jelen pályázat célja kiemelkedő jelentőségű szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az
alábbi feltételek egyikének:
„ A” kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a
testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő
hagyományokkal rendelkező (korábban legalább három alkalommal már megrendezett) szabadidősport események,
melyek hatása túlmutat a résztvevői körön, nagy tömegeket

Fotó: Varga György/MTI

képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma legalább
3000 fő;
„B” kategória:
országos kommunikációs jelentőséggel bíró,
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő
hagyományokkal rendelkező (korábban legalább három alkalommal már megrendezett) szabadidősport események,
melyek hatása túlmutat a résztvevői körön, nagy tömegeket
képesek mozgósítani, azaz a résztvevők létszáma legalább
1500 fő;
MOB-MSZT-12 - Az egészségjavítást célzó szabadidősport
érdekében folytatott tevékenység támogatására. A támogatás
célja: az egészségjavítást célzó szabadidősportot területi szinten összefogó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
MOB-HSZE-12 - Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására. A támogatás célja: jelen pályázat
célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság
rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen
a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban
megrendezendő helyi programok szervezésének elősegítése
érdekében szabadidősport események támogatása.

Fotó: BSI

Fotó: Berecz Tibor

Főiskolai-egyetemi sport hírei
- Július 13. és 23. között Spanyolországban, Cordobában
került megrendezésre az Európai Egyetemi Sportszövetség
(EUSA) szervezésében az I. Európai Egyetemi Játékok. Az
eseményen 10 sportágban mintegy 2.600 versenyző vett
részt. A kísérők, vendégek, szervezők száma elérte az 1.400
főt. A magyar színeket a Sulyok Kata (ELTE) – Gaál Renáta
(Semmelweis Egyetem, TF) páros képviselte teniszben, 7. helyen végeztek. Az eseményen részt vett a Magyar EgyetemiFőiskolai Sportszövetség (MEFS) alelnöke, dr. Freyer Tamás,
aki a MEFS nemzetközi bizottságának elnöke is egyben.
Freyer Tamás találkozott az EUSA elnökével Adam Roczekkel, az EUSA alelnökével, Leonz Eder-rel, valamint az EUSA
főtitkárával, Matjaž Pečovnik-kal. A program létrejöttét
hat magyar egyetemista segítette az EUSA önkéntes programjának keretében. Rakaczki Zoltán, a MEFS munkatársa az
EUSA Hallgató Bizottságának titkáraként az Európai Egyetemi
Játékokhoz kapcsolódó önkéntes programot koordinálta a
helyszínen, melyre a kiválasztottak 14 országból érkeztek,

legtöbben Magyarországról és Portugáliából (6-6 fő).
- Lenkei Zsolt, a BME hallgatója, július 5-én ezüstérmet szerzett az Alicante-ben zajló Tájfutó Egyetemi Világbajnokság
harmadik napján, középtávon. Már a második napon is kiegyensúlyozottan versenyző Lenkei (sprinttáv 5. helyezés), a
százkét fős mezőnyben a svájci Hubmann (32:49) mögött állhatott a dobogó második fokára (35:10). A nyolcfős magyar
csapat, köszönhetően elsősorban Lenkei kiváló formájának,
negyedik helyen végzett az éremversenyben.
- Július 12. és 15. között a Pozsonyban megrendezett, erős
mezőnyt felvonultató VIII. Egyetemi Karate Világbajnokságon Molnár Réka (-50 kg), az NKE hallgatója, az algír
Chikhi Dyhia ellen taktikus, kiegyensúlyozott versenyzéssel győzött a bronzmérkőzésen. Krassóvári Kitty (-55kg), a
SE-TF hallgatója csak a döntőben talált legyőzőre a korábbi
Eb-aranyérmes török Yenen Tuba személyében, így végül
ezüstérmes lett súlycsoportjában. A sikeredzők: Krajcsi
László és Oroszki Mihály.
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Út Londonba – olimpiai magazinműsor a mob.hu-n
A www.mob.hu alján található banner-re kattintva megjelenik az utlondonba.hu című weboldal, melyen megtekinthető
az X-Trame Stúdió által készített, közel félszáz „Út Londonba”
című olimpiai magazinműsor adása, mely többek közt az
m1-en került adásba.

Fotó: Kovács Anikó/MTI

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Gyorsabban, magasabbra, erősebben! – kiállítás a Budai Várban
olimpiai jelszó elemei, a hatékonyság fogalma
és a testkultusz köré szerveződnek – írják.
A kiállítást megtekintők az elhelyezett feliratok
segítségével információkat kaphatnak többek
között az egyes sportágakról és az alkotókról is.
A tárlatra olyan művészek alkotásait válogatták ki, mint például Ferenczy Béni, Medgyessy
Ferenc, Vaszary János és Egry József.
A kiállítást Dr. Szabó Lajos, a Magyar Sportmúzeum igazgatója nyitotta meg.

MOB

A Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Sportmúzeum közös kiállítása – amely július 19. és
október 21. között tekinthető meg a Budavári
Palota A épületében – a 2012-es londoni
olimpia alkalmából olyan összeállítást tár a
nagyközönség elé, amely a különböző sportágak céljait és jellegzetességeit értelmezi a
műalkotások és relikviák segítségével – olvasható a Magyar Nemzeti Galéria honlapján.
A kiállításra kiválogatott művek a hármas

Nők a nyári olimpián – művészeti pályázat
A Magyar Olimpiai Bizottság, a – már korábban megalakult –
Nők a Sportban Bizottsággal közösen pályázatot hirdet a XXX.
Nyári Olimpiai Játékok, és az azon résztvevő női sportolók
tiszteletére. A pályázat nyílt, melyre a nyári olimpia szelleme

által ihletett, méltó alkotásokat várjuk 2012. augusztus 27.
és 30. között.
Részletes kiírás:
http://mob.hu/nok-a-nyari-olimpian-muveszeti-palyazat

Rekordrészvétel a MOA táborában
Rekordnak számító, 108 fő részvételével rendezték júniusban
Csopakon a Magyar Olimpiai Akadémia nemzetközi táborát.
A tábor lebonyolításában, vezetésében dr. Jakabházyné Mező
Mária főtitkár mellett részt vállalt Győr Béla középiskolás és
Ali Csilla általános iskolai táborvezető. A fiatalok sportos és
kulturális programokon vehettek részt. A tábor vendége volt
többek közt Szabó bence olimpiai bajnok vívó, a MOB sportigazgatója, Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes, világbajnok
öttusázó, miniszterelnöki tanácsadó, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke, Fábián László öttusázó olimpiai bajnok.

www.mob.hu

10. oldal

A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT

Szeptember 30-ig látható a „Dobogósok mundérban”
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében még tavasszal bemutatták
Győr Béla és Klész László „Katonaolimpikonok” című könyvét. Ezzel egy időben
megnyitották a múzeum kiállítótermében a „Dobogósok mundérban” című kiállítást, mely szeptember 30-ig tekinthető meg a Budai Várban lévő múzeumban.

Megemlékezés: 100 éve született Kovács Pál
Száz éve született Kovács Pál hatszoros olimpiai bajnok kardvívó, a hazai és a nemzetközi
vívósport kiemelkedő egyénisége. A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottsága és a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ebből az alkalomból koszorúzási megemlékezést rendezett a
kiváló sportember Farkasréti temetőbeli síremlékénél. Az emlékezők és koszorúzók közt jelen
volt számos olimpiai érmes vívó, olimpikon,
közéleti személyiség.

Megemlékezés: Kolonics György most lenne 40 éves
Kolonics György halálának 4. évfordulóján a londoni Olimpiai Faluban Molnár Zoltán csapatvezető
emlékezett a pekingi olimpia kezdete előtt elhunyt olimpiai bajnok sportolóra. Budapesten a
Farkasréti temetőben a londoni csapat nevében
helyezte el az emlékezés koszorúját a kétszeres
olimpiai bajnok kenus sírján dr. Jakabházyné
Mező Mária a MOA főtitkára és Győr Béla MOA
tanácstag, a MOB hagyományőrző szekciójának
vezetője. „Kolo” idén lenne 40 esztendős…

UP! Magazin – utánpótlásról a Sport TV-ben
„2005 áprilisában indult az Utánpótlás Magazin a Sport1
TV-n. Eltelt több mint 7 év, adásba került 188 műsor,
utaztunk 350.000 kilométert, készült 2800 interjú, ezek
megtekinthetőek az interneten. Már 2006. november 26-án
beszélgettünk Szilágyi Áron kardozóval, a Westend Vívó Világkupán. Ugyanezen a napon megszólaltattuk Gerevich Györgyöt, Áron mesterét, aki már nincs köztünk, de komoly részt
vállalt Áron későbbi sikereiből. Csernoviczki Éva még Peking

előtt nyilatkozott; interjút adott Gyurta Dániel, Kovács Sarolta, Kasza Róbert, Joó Abigél, az összes edző, aki szívét, lelkét
adja a versenyzőiért. 2012 májusa óta a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai felügyelete alatt készítjük az „UP! Magazin”
című műsort, mely minden második héten vasárnap délelőtt
látható a SportM és a Sport1 TV csatornán” – invitál Szegő
Tibor szerkesztő-műsorvezető.

Honlapunkról letölthető az olimpiai csapatkönyv
A www.mob.hu – ról letölthető a Magyar Olimpiai Bizottság
kiadványa, az olimpiai csapatkönyv. A 371 oldalas kétnyelvű ki-

advány bemutatja a teljes Magyar Olimpiai Csapatot, emellett
információkkal szolgál az olimpiákkal, Londonnal kapcsolatban.

A Magyar Olimpiai Bizottság napi, elektronikus hírlevelére a www.mob.hu főoldalán lehet feliratkozni.
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A Magyar Olimpiai Bizottság Támogatói
Fotó: Kovács Tamás/MTI

Kovács Katalin kajakozó:
„A felkészülésem nem volt
tökéletes, de átlendültem a
kritikus pontokon, és úgy érzem,
Natasával nagyon jó formában
tudunk rajthoz állni Londonban.
A zágrábi Európa-bajnoki
győzelem mindkettőnk számára
önbizalmat adott, de biztos
vagyok benne, hogy nagy csatát
fogunk vívni a német és a
fehérorosz hajóval”. (mkksz.hu)

Fotó: Földi Imre/MTI

Kasza Róbert öttusázó:
„Mivel Marosi Ádámmal ketten
képviseljük a magyar színeket a
férfiversenyben az olimpián, és
ő most nem volt itt az ob-n,
szinte kötelezőnek éreztem,
hogy bizonyítsak!” (MTI)
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