
Tisztelt Klubtagunk,  

A korábban bejelentett terveink megvalósításaként az idén 25 éves 
Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja áprilisban több izgalmasnak ígérkező 
programot is szervez, melyek remélhetőleg minél több klubtagunk 
érdeklődését kelti fel és szívesen szakítotok időt arra, hogy néhány 
szórakoztató órát egymás társaságában töltsünk.  

Arra kérem a témák iránt érdeklődőket, hogy a sikeres szervezés érdekében email-fordultával, de 
legkésőbb márc. 20-ig jelezzétek a részvételi szándékot titkárunknál, Dobor Dezsőnél 
(dobord001@yahoo.co.uk vagy 30 9414290).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Április 25-én két egymásba nyíló programra várjuk a klub tagjait.  

17.30 órakor a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja ünnepséget rendez a 70 
éves dr. Szívós István vízilabda olimpiai bajnok tiszteletére. A helyszín jelenleg 
még egyeztetés alatt, de biztosan a XII. ker. Csörsz utcában lesz.  

     *** 

19 órakor Fairplay – Sportóriások legendája  

Helyszín: MomKult Színházterem (Budapest, XII. ker. Csörsz u. 18.) Az előadás 19 órától kb. 21.00-ig 
tart, egy szünettel (a színházi meghívás minden bajnok esetében két főre szól). 

Katartikus élményt, egyedülálló látványvilágot ígér a Coincidance Táncszínház új 
produkciója, a Fairplay – Sportóriások legendája című táncjáték.  Gyulai Júlia rendező-
koreográfus alkotása a sportolók sikerei mögötti világba enged betekintést, egyben 
édesapjának, Gyulai István, kitűnő sportriporternek állít emléket. A Fairplay egy fiatal fiú 
álmain és küzdelmein keresztül mutatja meg, hogy mit jelent a semmiből indulni, kitartani, 
végül célba érni. Hogy mi az, amiért érdemes küzdeni, és mit ad, mire tanít, miben nevel, 
miben támogat a sport. Gyulai Júlia szerint más és más módon, de mindannyian vágyunk a 
katarzisra, az eufóriára. Ennek a mindent elsöprő élménynek a két legfőbb forrása a sport és a 
művészet. E két forrást egyszerre jeleníti meg a Fairplay. A 2008-ban alakult Coincidance 
Táncszínház sajátos stílusa az ír sztepptánc és a kortárs tánc organikus ötvözésén alapszik. A 
program a társulat védjegyévé vált mozgásnyelvet látványos vetítéssel teszi teljessé: az 
előadás az interaktív felületeken vetített sportpillanatokkal, a vizuális bravúrokat 
megelevenítő sportlegendákkal színvonalas és szórakoztató kikapcsolódást ígér. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aPpW-6BbWP0 

Bővebb info: http://www.coincidance.hu/ 

Az előadáson való részvétel a jegyek beszerzése miatt regisztrációhoz kötött, ezért a sikeres 
szervezés érdekében email-fordultával, de legkésőbb márc. 20-ig kérem jelezni a részvételi 
szándékot titkárunknál, Dobor Dezsőnél (dobord001@yahoo.co.uk vagy 30 9414290). 

Örülnénk, ha minél többen vennétek részt mindkét programon, de ha valakinek az ideje vagy az 
érdeklődése ezt nem engedné meg, akkor szívesen látjuk az ápr. 25-i programok egyikén. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Jéghoki barátok figyelem! A Budapesten rendezendő jégkorong világbajnokság I. divízió, A 
csoportban a Magyarország-Lengyelország mérkőzésére látogatunk. Április 26-án, csütörtökön 
19.30-kor közösen szurkolhatunk a magyar válogatottért a Papp László Arénában.   

A meccsen való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért a sikeres szervezés érdekében email-
fordultával, de legkésőbb márc. 20-ig jelezzétek a részvételi szándékot titkárunknál, Dobor 
Dezsőnél (dobord001@yahoo.co.uk vagy 30/ 9414290). 

Nem feltétel (!), de minél több jégkorong érdeklődésű bajnok válaszára számítunk. A programokra 
jelentkezők számára később további információkat küldünk (pl. találkozási pont, stb). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIGYELEM, KÖZGYŰLÉS!!! 

Előzetesen szeretném felhívni szíves figyelmeteket, hogy a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tisztújító közgyűlése 
március 22-én, csütörtökön 17 órakor lesz (a BOK (volt Syma csarnokban), Bp., XIV. Dózsa György út 1.). 

Amennyiben a közgyűlés a szükséges létszám hiánya miatt eredménytelen maradna, a közgyűlés új 
időpontja 2018. március 27-én 16 óra lesz a helyszín és a napirendek változatlanul hagyásával.  

Dunai II. Antal olimpiai bajnok 75. éves köszöntésére március 27-én, kedden 15.30 órakor kerül sor 
a BOK (korábbi SYMA) csarnok rendezvénytermében (Bp., XIV. Dózsa György út 1.). Az eseményen 
részt vesz Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke is. 

Megjelenésedre feltétlen számítunk.  

Reméljük, hogy nagy számban jelentkeztek az exkluzív programjainkra.  

Üdvözlettel, 

dr. Nébald György, elnök, Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 

és  
 
Dobor Dezső 
titkár, Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 
Tel: 30 9 414290 
 

 

 
 


