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ÁPRILIS
1. Az olimpiai iskolák igazgatói tanácskoztak Mezőkövesden. Gál János és Takács 

Józsefné a Mező Ferenc tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a városról és az 
iskoláról, majd koszorúzási ünnepség volt a Mező Ferenc emlékfalnál.

1. A Korányi Kórházban meghalt Baczakó Péter (57 év) olimpiai bajnok súlyem elő
(1980. Moszkva)

2.  A szőnyi Bozsik József Általános Iskolában a pekingi játékokra irányítás jegyében
           került sor  az olimpiai vetélkedőre - immár negyedik alkalommal - Komárom város

és környéke általános és középiskolái számára. A vetélkedőn hat általános iskolai
és négy középiskolai csapat vett részt.
A versenyen az általános iskolásoknál a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 
csapata míg a középiskolásoknál a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
tanulói diadalmaskodtak.

2.  A MOA kezdeményezésére a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Szokolyi 
           Alajos (1896. Athén III.hely 100 m síkfutás) Bernecebarátiban lévő sírját „A”kate-
           góriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

3. A MOA szervezésében a Szokolyi Alajos Olimpiai Klub meghívására Vass Károly
kézilabdázó olimpikon, a MOB elnökségének tagja Ipolyságra látogatott, aki születése

     óta először tért vissza a városkába. Lőwy János polgármester és Révész Ferenc az 
olimpiai klub elnöke a polgármesteri hivatalban fogadta a város szülöttét.
Rövid városnézés után tisztelegtek Szokolyi Alajos emléktáblájánál.

4.   Kanizsa Tivadar, kétszeres olimpiai (1956. Melbourne, 1964. Tokió) és kétszeres   
           Európa bajnok vízilabdázó születésének 75. évfordulójára emlékeztünk Szolnokon.
           Először a Városi Tanuszoda falán avattuk fel az olimpiai bajnok emléktábláját,
           Ezután a MOB Hagyományőrző Bizottsága a Kőrösi úti temetőben megkoszorúzta a 
           bajnok sírját. A sírnál Sárdi Lajos méltatta a vízilabdázó bajnok életútját
.          A megemlékezésen részt vett Kanizsa Tivadar családja és a volt játékostársak.

5. A dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia középiskolai országos döntője volt Tatán.
A zsűri elnöke Németh Ferenc öttusázó olimpiai bajnok, tagjai Jakabházyné, Ivanics 
Tibor, Győr Béla. Győztes csapat a váci Boronkay György Szakközépiskola : Auer

            Dorina, Busai Brigitta, Dallos Bence, Ivanics Balázs, felkészítő Tömösvári Sándor.
8. A „Peking téged vár” olimpiai szellemi vetélkedő ad hoc bizottsági ülésén a döntő

szervezési kérdéseivel foglalkoztunk.
10.   A Művelődési Központban tartotta  soros ülését a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör.

            A gazdasági munkáról számolt be Pass László az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
            elnöke. Miklós László titkár az első negyedév és a következő időszak eseményeiről
            adott tájékoztatást. A helyi „Hangadó”-ban meghirdetett olimpiai szellemi vetélkedő-
            ről Németh Tibor sportreferens adott információkat.
11.   Az olimpiai körök vezetőit hívtuk tanácskozásra a MOB tanácstermébe. A MOA és a 

            körök együttműködése, a szellemi vetélkedő tapasztalatai kerültek napirendre. 
 A jelenleg működő 22 kör közül hat kör tevékenységét emelte ki a Főtitkár Asszony.
Bejelentette, hogy a szombathelyi Halmay Zoltán, a zuglói Csanádi Árpád, a 
rákosszentmihályi Varjú Vilmos, a várpalotai és a szőnyi Bozsik József Kör
további tevékenységéhez egyenként ötvenezer forintos támogatást nyújt a MOA. 
Az elődöntőkhöz érkezett ”Peking Téged Vár” országos méretű, szellemi vetélkedő 
tapasztalatait Győr Béla tanácstag foglalta össze. 
 Megtudtuk, hogy a Klub Rádió vetélkedőjében dr. Hencsei Pál, egyetemi tanár, a
Csanádi Kör vezetője kétszemélyes utazást nyert  a pekingi olimpiára.

11.   Megjelent a MOA Évkönyv 2007, Ivanics Tibor szerkesztésében 326 oldalon. A 24 
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      szerző cikkén, tanulmányán, beszámolóján kívül az olimpiai iskolák, körök munká-
      járól is részletes információt nyújt a kiadvány, amely esztétikailag is kifogástalan.

11. A hagyományos Lemhényi Gálát az Erzsébetligeti Színházban rendezte a vízilabdázó
nevét viselő általános iskola. Tass Olga, a bajnok felesége elismerően nyilatkozott az
iskola osztályainak színes produkcióiról.

12.   Részt vettünk a MOB közgyűlésén.
14.   A „ Peking téged vár” olimpiatörténeti vetélkedő ad hoc bizottsági ülésén szervezési

            feladatokkal foglalkoztunk.
19. A „Peking téged vár” országos olimpiatörténeti szellemi vetélkedő elődöntőit

Székesfehérváron és Kecskeméten bonyolítottuk le. A négy-négy három fős csapat               
            alapos felkészültségről tett bizonyságot. Mindkét helyszínen olimpiai bajnok öttusázó 

Martinek János és Fábián László elnökletével dolgozott a szigorú zsűri.           
Székesfehérváron a budapesti FUWA Barátok csapata nyerte az elődöntőt (Nagy Bar-

            Nabás, Surányi Péter, Tóth Attila). Kecskeméten a HG-CZT trió is magabiztosan 
            jutott be a döntőbe (Csapkó Zoltán, Thodory Csaba, Zborai István)

21.   Részt vettünk az Olimpiai Bajnokok Klubja ülésén a Széchenyi Fürdő halljában.
21.   A MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága kihelyezett ülést tartott Gyöngyösön,

  ahol Jakabházyné Mező Mária a bizottság munkájáról tájékoztatta a jelenlévőket, 
  majd Zsitnik Béla bronzérmes és Halász János  tartottak élménybeszámolót a londoni
  olimpiáról (1948). Végül koszorúzási ünnepség volt a gyöngyösi olimpikonok már-
  vány táblájánál.

24. A Ceglédi Sporttörténeti Bizottság 30 éves jubileuma alkalmából megjelent a 
„75 ÉVES ASZTALTÁRSASÁG” c. kötet Magyar László-Péter Aladár 
szerkesztésében, amely a ceglédi asztalitenisz sportág 1931-2006 közötti történetét 
dolgozza fel

24.    A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör az MTK székházában tartotta soros ülését.
25. Mély részvét mellett vettünk részt Baczakó Péter temetésén Pécelen.
26. Olimpiai fogadalomtételre kaptunk meghívást a Vígszínházba. Az ünnepség méltó

ráhangolás volt a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokra.
    28. Szalay László síző temetése Farkasréten.

29.   „Peking téged vár” ad hoc bizottsági ülés.
30.    „Játsszunk olimpiát!” elnevezéssel kétévenként kerül megrendezésre a szőnyi pentat-

             lon a Bozsik József iskola szervezésébe. Ebben az évben hét iskola tanulói mérték
             össze ügyességüket 600 m síkfutásban,súlylökésben,távolugrásban, lövészetben és 
             asztaliteniszezésben. A díszes megnyitón Zatykó János országgyűlési képviselő,
             Komárom polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A csapatversenyt a „Bozsik”-
             osok nyerték. A díjakat Lőrincz Tamás birkózó – aki Pekingben fog versenyezni-
             adta át.

MÁJUS

4. Az Önkormányzat döntése alapján a Városi Sportcsarnokot Dani Margit (1906-1975)
tőrvívó olimpikonról nevezték el Kunszentmártonban. A Magyar Vívó Szövetség 
ezen a napon rendezte felnőtt női párbajtőr válogató versenyét. Az ünnepség a 
Alkotmány utca 24. szám alatti – egykori lakóház – homlokzatán elhelyezett 
emléktábla avatásával kezdődött., majd a vívónő domborművének avatására került 
sor a csarnok előterében. Avató beszédet mondott dr. Gémesi György MOB alelnök.
Végül Németh Árpád vívástörténeti kiállítását tekinthettük meg a szépszámú 
érdeklődőkkel együtt.
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5.  Részt vettünk Orbán Árpád olimpiai bajnok (1964. Tokio) labdarúgó temetésén
Győrben.

6. A XVI. kerület olimpikonjai emlékcsarnokának avatása a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskolában.

      8.     A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör ülésén „A sport egy televíziós szemével” Vitray 
              Tamás tartott előadást.
8-11.    Az asztalitenisz olimpiai selejtezőn a Körcsarnokban a tanácstagok, olimpiai körök 
              tagjai együtt szurkoltak a lányoknak az olimpiai kvótáért.
9-11.    Ifjúsági bélyegkiállítást rendeztek Várpalotán dr. Fuchs Jenő emlékére. Tizenhét   
              fiatal bélyeggyűjtő mutatta be „kincseit”.
12-19. A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 9. nyári szemináriumán Szlatényi György tanács-

tag képviselte a MOA-t Olympiában, ahol 83 ország 112 résztvevője tanácskozott az
olimpiai nevelésről. 

14-15. A zuglói dr. Mező Ferenc Általános Iskola két napos rendezvénye keretében először
az öregdiákok találkoztak, majd a szülőkkel, tanulókkal együtt hallgatták meg
a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek koncertjét.
Másnap délelőtt a játszóház telt meg az alsósokkal, a felső tagozatosak és a vendégek
részvételével díszünnepség volt a tornateremben. A Mező-díjak átadása után 
koszorúztunk az aulában, végül az olimpiai városok Mező Napi kavalkádja és 
koncert zárta a színvonalas rendezvényt.

15. A Lemhényi úszó napon az olimpiai iskolák csapatai mélyvizes, játékos sportve-
télkedőn mérték össze erejüket az Erzsébetligeti Uszodában.

15. A „Peking téged vár” ad hoc bizottsági ülésen a döntő fordulóinak összeállításán
dolgoztunk.

16. A XII. kerület olimpikonjainak relikviáiból kiállítás nyílt a MOM Művelődési 
Központban, amelyet dr. Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója nyitott 
meg. A Hegyvidéken élő közel hetven olimpikon emléktárgyait láthattuk.

19. Az Olimpiai Bajnokok Klubja közgyűlésén a MOA főtitkára értékelte azoknak az
Olimpiai bajnokoknak a munkáját, akik rendszeresen részt vesznek a MOA 
eseményein.

24. A Magyar Diáksport Szövetség tisztújító közgyűlést tartott. Elnök továbbra is Deák  
          György, alelnök Daragó Lászlóné, a másik alelnökké  Martinek János olimpiai 

bajnokot választották.
26.     20 évvel ezelőtt vette fel Hajós Alfréd nevét a zuglói általános iskola. Ez alkalomból

 iskolai ünnepséget és olimpiai bajnokok élménybeszámolóját szervezték.
    26.      Megkaptuk Ruzsics Ferenc Keszthely Város polgármestere szándéknyilatkozatát

a MOA 54. Vándorgyűlésének megrendezésére 2009. tavaszán.
27. Az olimpiai iskolák pedagógusainak részvételével koszorúzás volt a Puskás Ferenc 
          Stadionban Németh Imre mellszobránál, akinek munkásságát Ivanics Tibor méltatta. 

Ezt követően került sor az olimpiai iskolák hagyományos atlétikai versenyére, ahol
A tizennégy csapat versengéséből az egri Kemény Ferenc Általános Iskola csapata
került ki győztesen. 

    29.     Az  öttusa VB  eseményeit látogattuk a stadion területén.
30. A Csanádi napon Elbert Gábor sport szakállamtitkár emlékezett a NOB tagjára.
          Vargáné Hajdú Mária igazgató és Csanádi Árpádné adták át a Csanádi-díjakat.
30. A Farkasréti temetőben Bozsik József halálának 30. évfordulóján tiszteletüket

tették a Róla elnevezett szőnyi iskola tanulói. A MOA képviseletében Győr Béla 
helyezett el koszorút az olimpiai bajnok sírján.
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JÚNIUS
      1.    Olimpiatörténeti kiállítást nyitott meg a Főtitkár Asszony a XI. ker. Bárdos Lajos 
              iskolában. A Borovitz házaspár gyűjteményéből a Pekingi Játékok eddig megjelent 
              kabaláit, jelvényeit is láthatták a kerületi iskolák tanuló az egy hétig nyitva tartó 

   kiállításon.
5-7.     Tanácstagok, olimpiai körösök együtt szurkoltak a kajak-kenu Világ Kupán 

              Szegeden. 
6.     A Bozsik nap keretében labdarúgó torna és leány kézilabda torna volt Szőnyben.

              A lányoknál a Bozsik iskola csapata (4 csapat), a fiúknál (8 csapat)a mezőkövesdi 
              Mező Ferenc tagiskola csapata diadalmaskodott. A Művelődési Házban tartott gála 
              műsoron az egykori és a jelenlegi diákok léptek fel. Végül a Bozsik-díjak átadásra 
           került sor.
8.     Tersztyánszky Ödön (1890-1929) ezredes 80 éve szerezte olimpiai aranyérmét kard-

              vívásban Amszterdamban. ’929.június 13-án halálos motorbalesetet szenvedett 
              Solymáron. A régi emlékmű helyén a PEMÜ Zrt új emlékmű állítását kezdeményezte
               Az avatási ünnepségen dr. Kamuti Jenő MOB főtitkár, dr. Szente Kálmán Solymár
               polgármestere és a család nevében Tersztyánszky Ödön emlékeztek.

9.     Díjkiosztó ünnepség keretében Veszprémben a megyefutás-  amely a tapolcai 
vándorgyűlés-hez kapcsolódott – szervezőinek könyvjutalmat adott át a Főtitkár 

         Asszony.
9.     A „Peking téged vár” ad hoc bizottsági ülésen a forgatókönyv elkészítése, a díjak

előkészítése történt.
 9. Részt vettünk az Olimpiai Bajnokok Klubjának ülésén.

    10.    Az 52.vándorgyűlés előkészítésére szervező bizottsági ülés volt Hódmezővásárhelyen
Az Alföldi Galéria munkatársaival a sporttörténeti kiállítás részleteit, Horváth Zoltán

              sportreferenssel és Bicsérdy Gyula szervezővel a végleges  forgatókönyvet állítottuk 
              össze, majd megtartottuk a vándorgyűléssel kapcsolatos sajtótájékoztatót.

10.     A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör ülésén Keszthelyen Dallos Gyula díjlovagló volt
a vendég. Az Ünnepi Könyvhét keretén belül az Örökös Magyar Bajnok 

               „Lovasiskola” c. könyve második kötetének vetítéssel egybekötött bemutatására is
               sor került.
11-25.   A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 48. Ifjúsági táborában vett részt Pécsi Hajnalka
                az Egri Eszterházy Károly Főiskola és Klobetz Ákos a Szombathelyi 
                Berzsenyi János Főiskola hallgatója. Hallgatóink kiválóan szerepeltek a 94 ország
                200 diákja között. A tábor egyik csoportvezetője volt Jambrich Miklós, akit az
                elmúlt évben delegáltunk erre a továbbképzésre.

12.     „Forró jeges pillanatok” címmel a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei 
 Kozári Lászlóné (Magyar Jégkorong Szövetség egykori elnöke), Sebestyén Júlia, 

               (Európa bajnok műkorcsolyázó) és Szuper Levente (NHL jégkorongozó)
               élménybeszámolót tartottak a nagyszámú érdeklődőnek. A beszélgetést Tar László
               vezette.
    13.     Általános iskolások ballagása a Csanádiban és a Hajósban Gödöllőn.
18.     Sikeres doktori védése volt  Trzaskoma-Bicsérdy Gabriellának a TF-en, aki többször

              képviselte a akadémiánkat a NOA táboraiban Olympiában.
20.     A „Peking téged vár” szellemi vetélkedő országos döntője. Helyszín: Hadtörténeti

              Intézet és Múzeum. A zsűri elnöke Schmitt Pál. Győztes csapat a FUWA barátok
              (Nagy Barnabás, Surányi Pétar, Tóth Attila). A vetélkedő a katona olimpikonok 

Díszudvarban lévő márványtáblájának koszorúzásával fejeződött be.
21.     Ünnepélyes tanévzáró keretén belül avattuk fel Zsivótzky Gyula domborművét Kis-

              kunfélegyházán a Petőfi Sándor Gimnázium udvarán. Olimpiai bajnokunk az iskola
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tanulója volt és a város díszpolgára. Az avató beszédet dr. Kamuti Jenő MOB főtitkár 
              mondta.
    23.   Olimpia napján koszorúzási ünnepségen vettünk részt az Olimpiák terén. Iskoláink 

szép számmal képviseltették magukat (Lemhényi Dezső, Zuglói Hajós Alfréd, 
Budafoki Hajós Alfréd, Pesterzsébeti Hajós Alfréd, zuglói Mező Ferenc, Csik 
Ferenc, Szent-Györgyi Albert)

25. Újabb épületrésszel bővült az Egri Sportmúzeum. A valahai börtönkápolnában  a 
sportdiplomáciához kapcsolódó tárgyakat helyezték el. Felavatásra került Kádas 
Géza egri úszó emlékoszlopa és P.Coubertin bronz mellszobra, amelyet  dr. Aján 
Tamás ajándékozott a múzeumnak.

26. Hegedűs Frigyes öttusázó emlékmiséje 
28.     Dr. Takács Ferenc MOA alelnök nyitotta meg a Borovitz házaspár olimpiatörténeti   
          kiállítását az Alföldi Galériában Hódmezővásárhelyen. A kiállítás vezette be a MOA
          52. Vándorgyűlését, amelyet közel 130 résztvevő jelenlétében dr.Aján Tamás nyitott
          meg. Köszöntöttük a vásárhelyi születésű olimpikonokat: Juhász Katalin vívó, Risz-
          tov Éva úszó és 
29.    Győr Béla MOA tanácstag vezetésével útra keltek a „Peking téged vár” olimpiatör-

téneti szellemi vetélkedő  II. helyezett csapat játékosai Lausanne-ba.

Nemzetközi hírek
• NOB tisztújítás

Az olimpiai előtt, augusztus 5-7 között  Pekingben tartja 120. ülését a NOB. 
Napirenden szerepel a tisztújítás. Gunilla Lindberg svéd alelnök megbízatása, 
valamint a Végrehajtó Bizottság- többek között Szergej Bubkának a Sportolói 
Bizottság vezetőjének – négyéves mandátuma lejár. A nyári illetve a téli olimpiai 
sportágak szövetsége a svájci Denis Oswald megbízatásának meghosszabbítását 
Kéri, az olasz Ottavio Cinquanta helyett azonban a svájci René Faselnek, a 
Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökének jelölését támogatják.

• A Végrehajtó Bizottság Szergej Bubkát az Ukrán Olimpiai Bizottság elnöki 
minőségében a NOB tagjává javasolják. Több ismert sportember ország váltásához 
is hozzájárultak az érdekelt nemzeti olimpiai bizottság és a sportági  nemzetközi 
sportszövetségek javaslata alapján: 
- Torsten Lachmann  (kenus) Németország helyett Ausztrália
- Daniel Koum és  Simplice Ribouem (súlyemelők), Kamerun helyett Ausztrália
- Allen Sims (atléta) Puerto Rico helyett az Egyesült Államok
- Patrick Devlin (evezős) Nagy-Britannia helyett Írország
- Newfel Ouatah (ökölvívó) Franciaország helyett Algéria 

csapatában szerepelhet az olimpián. 
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Mellékletek:


