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MOA INFO – ELŐSZÓ

Kedves Olimpiabarátok !

Ígéretünknek megfelelően folytatjuk a MOA INFO terjesztését a Magyar Olimpiai 
Akadémia munkájáról.  Amennyiben az olimpiai mozgalommal kapcsolatos bármilyen 
tájékoztatást közzé kívánnak tenni, annak helyet adunk kiadványunkban.

Dr.Dr.Dr. Jakabházyné Mező Mária
főtitkár

Dr. Aján Tamás
elnök

a MOA Tanács tagjai:
Győr Béla, Dr. Győri Pál,  Ivanics Tibor,  Dr. Kertész István,  Dr. Nagy Imre, Dr. Printz János,  
Schlegel Oszkár, Dr. Szabó Béla, Dr. Szabó Lajos, Dr. Szakály Sándor, Dr. Szikora Katalin, 
Szlatényi György, Dr. Takács Ferenc

�����
2.

� Dr. Mendelényi Tamás  (1960. Róma, kardvívó) olimpiai bajnok emlékére 
rendezett bélyegkiállítást a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör.

5.
� Dr. Prokopp Sándor (1912. Stockholm, sportlövő) olimpiai bajnok 

emléktábláját avattuk a lakóház falán (Budapest, Ráday u.52.).
� Lelkes Győző emlékünnepséget rendezett a Csanádi Árpád Általános Iskola 

és Gimnázium. A válogatott kerékpáros tragikus haláláig az iskola tanulója 
volt.

10.
� A 47.Vándorgyűlés szervező bizottsága ülése zett Gyöngyösön.
� A MOA elnöke meghívást kapott a „Professzorok az Európai Magyarországért” 

Egyesületbe. A konkrét terület az olimpizmus, az élsport szemléletformáló 
hatása és eszközrendszere.

11.
� Megjelent Dr. Bali Mihály –a Csanádi Olimpiai Baráti Kör tagjának – könyve 

Szeged város vagy a városhoz kötődő olimpikonokról „Szegedi sportolók az 
olimpiákon 1896-2004” címmel.

12.
� Tisztelgő látogatás Győr város polgármesterénél, Balogh József MOB tagnál  

Hámori Jenővel (1956. Melbourne, kardvívó), a város szülöttével.

17.
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� A zuglói dr. Mező Ferenc Általános Iskola Mező-napi ünnepsége. Az iskola 15 
évvel ezelőtt vette fel a szellemi olimpiai bajnok nevét. Gedó György és 
Martinek János olimpiai bajnokok is megtisztelték a rendezvényt.

18.
� Halmay Zoltán (1904. St. Louis, úszó) halálának ötvenedik évfordulója  

alkalmából a Farkasréti temetőben rendezett koszorúzási ünnepségen Győr 
Béla MOA tanácstag méltatta  az olimpiai bajnok életútját.

19.
�  A Magyar Sporttudományi Társaság Nívódíjjal ismerte el Dr. Kertész István 

professzornak, a MOA tanácstagjának, az ókori olimpiák legavatottabb 
magyar  szakértőjének kutató munkáját.

� A 47. Vándorgyűlésen több mint kétszáz érdeklődő vett részt, köztük 13 
olimpikon. Az ülés az atlétika jegyében zajlott, megemlékezve Iharos 
Sándorról és a 100 éves Gyöngyösi Atlétikai Klubról (GYAK).

20.
� Gyöngyösön a Városi Sporttelep Kömley Károly nevét vette fel. Az emléktábla 

avatása és a koszorúzás után a vándorgyűlés résztvevői közül többen 
emlékfutással tisztelegtek a neves edzőnek.

� „Gyöngyös Város olimpikonjai” márványtábláját avattuk a József Attila 
Szakközépiskola aulájában.

23-30.
� Akadémiánk képviseletében a Nemzetközi Olimpiai Akadémia tanácskozásán

Olympiában Győr Béla és dr. Szabó Lajos vettek részt.
24.

� Az olimpiai iskolák hagyományos atlétikai versenyét a Puskás Ferenc 
Stadionban rendeztük, ahol tizenkét iskola 8-8 fős leány és fiú csapatai 
versengtek négy atlétikai számban (60m, távolugrás, kislabdahajítás, 8x50 m-
es váltó). Az összetett verseny pontszámai alapján az egri Kemény Ferenc 
iskola tanulói kerültek ki győztesen.

25.
� Megalakult a 48. Vándorgyűlés szervező bizottsága Dombóváron. A MOA 

főtitkárát és Farkas Imre bronzérmest fogadta Szabó Loránd polgármester. 
Az olimpikon festményeiből kiállítás lesz a vándorgyűlés kapcsán.

� „Kis vb történet” címmel megjelent Gál László könyve, aki a Halmay Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület   alelnöke.    

26.
� Csanádi-nap Zuglóban. Az iskola tanulói bensőséges ünnepségen 

emlékeztek meg névadójukról, sok olimpiai bajnok csatlakozott az 
ünneplőkhöz.

27.
� Dr. Szakály Sándor, a MOA tanácstagja sikeresen védte meg disszertációját. 

Az MTA bíráló bizottsága egyhangúlag a Dr. habil cím adományozását 
javasolta.

31.
� A MOB Hagyományőrző albizottságával Kőszegen megkoszorúztuk a Lóránt 

Gyula szülőházán lévő márványtáblát  és a róla elnevezett sportpálya előtti 
emléksziklát halálának 25. évfordulója alkalmából, valamint  a kőszegi 
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temetőben nyugvó Zulawszky Béla ezüstérmes kardvívó (1908. London) 
síremlékét.

� Útban hazafelé koszorút helyeztünk el Fuchs Jenő, négyszeres olimpiai 
bajnok kardvívó nyaralóján elhelyezett emléktáblán, Siófokon.

JÚNIUS

2.
� Elhunyt Füzessy József birkózó mesteredző, a Halmay Zoltán Olimpiai 

Hagyományőrző Egyesület tiszteletbeli tagja, aki májusban kapta meg a MOB 
életműdíját.

� Jász-Nagykun-Szolnok megye „Padagógiai díja” kitüntetésben részesült az 
Ószőlői Papp Bertalan Általános Iskola tantestülete.

6.
� A felsőfokú intézmények hallgatói közül az „Élen a tanulásban, élen a 

sportban” miniszteri kitüntetést vette át Nagy Pál, a Vasas kardvívója, aki a 
MOA delegáltja a nemzetközi ifjúsági táborba.

7.
� Halmay Úszógála Hódmezővásárhelyen „Ússzunk Halmay Zoltán emlékére” 

mottóval.
9.

� Az olimpiai iskolák tanévi utolsó versenye a Bozsik Kupa labdarúgás és 
kézilabda sportágakban Komáromban, ahol Szentmihályi Antal beszélgetett a 
tanulókkal.

12.
� A Farkasréti temetőben lévő felújított sírnál a családtagokkal együtt 

megemlékeztünk Németh János (Jamesz) vízilabdázó (1936, Berlin) olimpiai 
bajnok születésének 100. évfordulójáról.

17.
� 125 éve született Halmay Zoltán. Szülőhelyén, Magasfalun (Szlovákia) 

nagyszabású ünnepség volt a tiszteletére emelt emlékoszlopnál, ahol a 
Szlovák Olimpiai Akadémia elnöke is beszédet mondott.

� Megkoszorúztuk Csermák József emléktábláját Szencen (Szlovákia) az 
Alapiskolában. Halála előtt három héttel járt szülőfalujában, ahol utcát is 
elneveztek róla.

� Ipolyság polgármestere köszöntötte a hagyományőrzőket, akik Szokolyi Alajos 
emléktáblájánál rótták le kegyeletüket a városka Európa udvarában.

� Bernecebarátit is felkerestük, amelynek temetőjében nyugszik Szokolyi Alajos. 
A Szokolyi kúria falán lévő emléktáblára helyeztük koszorúnkat.

19.
� A Nemzetközi Olimpiai Akadémia nyári szemináriumára utazott két 

egyetemistánk, Mecséri Annamária (ELTE) és Nagy Pál (Semmelweis 
Egyetem).

23.
� HUNFILA Nemzetközi Bélyegkiállítás Vácon a MABÉOSZ rendezésében.

23.
� Színpompás emlékünnepség az Olimpiák Terén az Olimpiai Napja tiszteletére.

Örömmel láttuk, hogy a bajnokaink nevét őrző márványtáblákat az V. ker. 
Polgármesteri Hivatal kijavíttatta, kicseréltette.
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26.
Hatvannégy résztvevővel megkezdtük az általános és középiskolások olimpiai 
táborát Csopakon az Ifjúsági Üdülőben. Vendégeink voltak: Fábián László 
(öttusa), Varga János (birkózás), Gelei József (labdarúgás), Csoknyai István, 
Pásztor István, Iváncsik Gergő és Tatai Péter (kézilabdázás).

27.
Az egyetemisták, főiskolások  szabadidősport szervező és olimpiai táborát
huszonnégy résztvevővel Bácskai Sándor tanszékvezető nyitotta meg a 
Veszprémi Egyetemen.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

� A  Lengyel, Cseh és Szlovák Olimpiai Akadémiák írásban is megerősítették, 
hogy a térség olimpiai akadémiái munkájának, tevékenységének fejlesztése 
érdekében szorosabbá kívánják fűzni a kapcsolatot. Ősztől szeretnénk 
rendszeresebbé tenni a szomszédos országokkal való együttműködésünket.

� A MOA elnöke látogatást tett Kínában, a Pekingi Olimpia Szervező 
Bizottságánál és öt előadást tartott az olimpiai mozgalommal és a MOA 
munkájával kapcsolatban.
Shanghaiban több nemzetközi multinacionális cég képviselőjének jelenlétében 
tartott konzultációval egybekötött előadást az olimpiai mozgalom és az üzleti 
élet kapcsolatáról.

� Június közepén látogatást  tett Budapesten a WADA európai igazgatója.
� Június végén a Török Olimpiai Akadémia elnökével folytatott megbeszélést a 

MOA elnök.
*****

JÚLIUSI ELŐZETES

                                                     1.
� Élményekben gazdag, tábortűz melletti zárás a Csopaki olimpiai táborban az 

általános és középiskolai tanulók részvételével.
                                             3.
� Megemlékezés a Kozma utcai temetőben Kárpáti Károly (1936, Berlin, 

birkózás) születésének 100. évfordulójáról.
� Ferihegyen landolt az Olympiában járt egyetemisták repülőgépe.

5.
� Egyetemi tábor befejezése Veszprémben.

12.
� Dr. Koltai Jenő sírkövének szentelése a Farkasréti temetőben
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