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MOA INFO – EL ŐSZÓ 

Kedves Olimpiai Barátok! 

Ígéretünkhöz híven 2014-ben is folytattuk a MOA INFO terjesztését, ami képet adott a Magyar 
Olimpiai Akadémia sokrétű munkájáról. Lapunkat negyedévenként jelentettük meg, immár új, A/5-ös 
formátumban. Köszönjük az eseményekről küldött híreket. Amennyiben az olimpiai mozgalommal 
kapcsolatos bármilyen tájékoztatást közzé kívánnak tenni kiadványunkban, annak 2015-ben is helyet 
adunk. 

 

Dr. AjánTamás                 Dr. Magyar Zoltán      

elnök                                   alelnök 

 

Dr. Szakály Sándor 

 alelnök 

Tagok: Győr Béla, Horváth Vilmos, Dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár, Kékesi László, Dr. Printz 
János, Dr. Szabó Lajos, Szijj Lilla, Dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, Dr. Takács Ferenc, Dr. 
Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella. 

 

Október 

Október 1.  

A mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen rendezték a harmadik alkalommal 
meghirdetett Nemzetközi Olimpiai Kutatás Konferenciát. Az eseményen dr. HolgerPreuss 
meghívására a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja, Szijj Lilla is részt vett.A 
konferencia témája volt „The Olympic Idea - Quo Vadis” -  az olimpiai értékek és a 
mozgalom jelenlegi megítélése, annak változásai a coubertini időkhöz mérten, valamint 
jelentése a mai ember számára. 
 

Október 4.  

A londoni öttusázó olimpikon, Varsó idei csapatvilágbajnoka Kasza Róbert, és a szövetség 
tiszteletbeli főtitkára, Pécsi Gábor mesteredző voltak a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 
őszi évadnyitójánakvendégei.  

Október 5.  

Hazánkba érkezett David Wallechinsky, az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának 
(ISOH) elnöke. Az amerikai sporttörténész a Magyar Olimpiai Bizottság székházában tartott 
előadást a meghívottaknak, majd Anthony Bijkerk főtitkárral közösen átadták a szervezet 
legrangosabb kitüntetését, a Vikelas-plakettet. 



 

 

Október 15.  

A hatodik Zuglói Olimpiai Esték vendége Szász Emese volt. A kiváló sportoló lett a 2013-14-
es szezon legjobb női párbajtőrvívója. A Szász Emese-est nemcsak a vívásról szólt, a 
közönség egy újabb szimpatikus sportoló pályafutásába nyerhetett bepillantást.  

Október 17. 

A szombathelyi Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület és Gécsek Tibor 
háromszoros olimpikon kalapácsvető egykori klubja, a Dobó SE, az először megrendezésre 
kerülő Vas Megyei Atlétika Napján köszöntötte a sportolót 50. születésnapja alkalmából. A 
Dobó SE zsúfolásig megtelt munkacsarnokában először a három vasi egyesület képviselői 
számoltak be a 2014. évi tevékenységükről, majd ezután következett az ünneplés, ahol a 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Sydney olimpia óta barát Vári Attila is tiszteletét 
tette.  

Október 18.  

A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) iskoláinak intézményvezetői megtartották  a 
2014/2015-ös tanévre vonatkozó első programegyeztető megbeszélésüket a gödöllői 
Városházában. 

Október 19. 

A Szolnok megyei település Ószőlői Általános Iskolája, ma már Papp Bertalan néven, immár 
tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Papp Bertalan Sportnapot a tiszaföldvári 
származású, kétszeres olimpiai bajnok tiszteletére. A váltóversenyre hét iskola nevezett; a 
csapatokat 1-8. oszt. tanulók, tanárok és szülők alkották. A győzelmet a Pesterzsébeti Hajós 
Alfréd  Általános Iskola csapata Őrfi Krisztina igazgatóval az élen szerezte meg. 

Október 20.  

Többnapos tanulmányútra érkezett a görögországi Olympiába a Magyar Olimpiai Akadémia 
17 fős küldöttsége. Az Athéntól mintegy 400 kilométerre fekvő zarándokhelyen a delegáció 
sporttörténeti visszatekintés mellett meglátogatta az ókori olimpiai helyszíneket, sőt a 192,27 
méteres stadionfutást is teljesítette. 

Október 21. 

Olympiai látogatásának második napján a Magyar Olimpiai Akadémia küldöttsége az 
olimpiai mozgalom több neves személyiségének emlékművét is megkoszorúzta. A nap egyik 
különleges élményét jelentette a 2004-es ötkarikás játékok atlétikai dobókörének 
megtekintése.    

Október 22.  



A tokiói olimpia évfordulója alkalmából az ötven évvel ezelőtti hősök voltak a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör vendégei. Az 1964-es olimpia résztvevője volt az 1994-ben elhunyt 
Varjú Vilmos, a kör névadója is, aki 50 évvel ezelőtt súlylökésben bronzérmet szerzett. Az est 
vendégei Rudasné Antal Márta és Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes gerelyhajítók, továbbá 
a hatodik helyen végzett férfi csapat legnagyobb sztárja, az évszázad röplabdásának is 
megválasztott Tatár Mihály voltak. A rendezvényen Borovitz Tamás klubelnök átadta a Varjú 
Vilmos Vándorserleget a legjobb fiatal kertvárosi atlétának, Horváth Csabának. 

Október 24. 

Olympiai látogatása után Athénban folytatta tanulmányútját a Magyar Olimpiai Akadémia 17 
fős küldöttsége. A résztvevők megtekintették többek közt az első újkori olimpia helyszínét, 
ahol Dáni Nándor ezüstérmével kezdődött az azóta is tartó magyar ötkarikás medálgyűjtés. A 
delegáció tagjai közül többen spontán emlékfutással tisztelegtek az egykori atléta és társai 
előtt a márványstadionban.  

Október 26.  

Széri-Varga Géza szobrászművész Nagymama a főszponzor I., II., III. - című 
kisplasztikájával holtversenyben első helyezést ért el képzőművészet kategóriában idén 
tavasszal a Magyar Olimpiai Bizottság és a MOB Nők a Sportban Bizottságának közös 
művészeti pályázatán. A „Nők a Téli Olimpián” Szocsi 2014 pályázat győztese is részt 
vehetett a Magyar Olimpiai Akadémia októberi, görögországi tanulmányútján, melynek 
keretében a magyar delegáció az ókori játékok helyszínére is ellátogatott. 

Október 28.  

A turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Sírkertben avatták fel a Szlovák Olimpiai Bizottság 
emlékművét. Az emlékmű mindazon már elhunyt olimpiai résztvevőről megemlékezik, aki 
Magyarország, Csehszlovákia és Szlovákia színeiben részt vett valamelyik olimpián és 
valamilyen módon köthető a mai Szlovákiához. 


