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MOA INFO – ELŐSZÓ

Kedves Olimpia Barátaink !

Ígéretünknek megfelelően folytatjuk a MOA INFO terjesztését a Magyar Olimpiai Akadémia 
munkájáról. Lapunkat negyedévenként jelentetjük meg. Köszönjük az eseményekről küldött 
híreket. Amennyiben az olimpiai mozgalommal kapcsolatos bármilyen tájékoztatást közzé 
kívánnak tenni kiadványunkban, annak 2009-ben is helyet adunk.
Lapunkat Sákovicsné Dömölky Lídia vívó olimpiai bajnok szerkeszti.

Dr. Jakabházyné Mező Mária
főtitkár

Dr. Aján Tamás
elnök
Dr. Magyar Zoltán    Dr. Szakály Sándor
alelnök                      alelnök

A MOA Tanács tagjai:
Győr Béla, Kovács Antal, Novotny Zoltán, dr. Partali László, dr. Printz János, dr. Szabó 
Lajos, dr. Szikora Katalin, Szlatényi György, dr. Takács Ferenc, Vad Dezső

Április 2.  
 Székesfehérváron nagy részvét mellett eltemették a fiatalon elhunyt válogatott 
jégkorongozót, Ocskay Gábort

Április 2.  
Születésének 82-ik évfordulóján Puskás Ferencre emlékeztek a Szent István Bazilikában.

Április 3. 
Schmitt Pál, Schulek Ágoston és Dömötör Zoltán köszöntötte Lemhényiné Tass Olga olimpia 
bajnok tornásznőt és Rózsavölgyi István atlétát 80. Kulcsár Gergely gerelyhajító
ezüstérmest 75.születésnapja alkalmából

Április 6.
Gyöngyös várossá nyilvánításának 675. évfordulóján tartott olimpiai fórumot Gyöngyös 
Város Barátainak Köre.
A megjelent 28 olimpikont a MOA főtitkára (a város szülötte) egyenként köszöntötte és 
mutatta be a jelenlévőknek. A bajnokok és helyezettek szívesen osztották meg emlékeiket,
élményeiket a hallgatósággal és válaszoltak készségesen kérdéseikre. A neves sportolókat a 
város polgármestere Hiesz György díszebéden láttat vendégül



Városnézés, múzeum, könyvtár, kiállítás látogatása,borkóstoló a Borpalotában tette még 
emlékezetesebbé a nagyszabású rendezvényt.

Április 7.
Az olimpiai bajnokok nevét viselő iskolák igazgatóinak tanácskozására a Lemhényi Dezső 
iskolában került sor.
Győr Béla és Ivanics Tibor ismertették a nyári olimpiai táborok előkészületeit, ebben az 
évben 60 fiatal fogadására vállalkozott Magyar Olimpiai Akadémia.
Gyulai Zsolt Olimpia bajnok az I. Ifjúsági Olimpia célkitűzéseit vázolta fel.  Hangsúlyozta, 
hogy nem csak a sportbeli versengés a cél, hanem ösztönzést kívánnak nyújtani a jövő 
nemzedékének az egészséges életmódra, rendszeres mozgásra, sportolásra. A tanácskozás a 
névadó portréjának koszorúzásával zárult.

Április 9. 
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei voltak Hegedüs Csaba és Kocsis Ferenc 
olimpiai bajnok, Bacsa Péter olimpikon és Ancsin László válogatott birkózó versenyzők. 
Élménybeszámolójukat nagy érdeklődéssel hallgatták a sportág szerelmesei.
A találkozón köszöntötték Borovitz Tamást, a kör elnökét 80. születésnapja alkalmából.

Április 10.
A Magyar Sport Házában dr. Jakabházyné Mező Mária MOA főtitkár asszony vezetésével 
tanácskoztak az olimpiai baráti körök vezetői.
Az olimpiai mozgalom önzetlen, lelkes zászlóvivői beszámoltak értékes tevékenységükről. A 
főtitkár asszony ismertette a MOB és a MOA szervezeti és a személyi változásait az új 
olimpiai ciklusban (2009-20013). A jövőben Aján Tamás elnököt két alelnök segíti a 
munkájában: dr. Szakály Sándor történész a tudomány, míg dr. Magyar Zoltán olimpiai 
bajnok a hagyományőrzés területét koordinálja. Elfogadták az együttműködési 
megállapodások tervezetét.

Április 14.
Győrben a Magyar - Lengyel olimpiai kapcsolatokról hallhattak értékes beszámolókat a Szent 
Kinga Szabadegyetem szervezésében a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János  
Tanítóképzőben.
Előadást tartott dr. Printz János MOA tanácstag, Győr Béla személyes élményei mellett
magyar-lengyel vonatkozású zászló gyűjteményét is bemutatta.

Április 17.
Mezőkövesden a Mező Ferenc Tagiskolában került sor az olimpiai iskolák 7-8. osztályos 
leány tanulóinak kézilabda tornájára. Az olimpiai himnusz hangjai után a névadó
emlékfalánál lebonyolított díjkiosztást követően koszorút helyezett el dr. Jakabházyné Mező 
Mária és Takács Józsefné igazgató.
Megállapodás született arról, hogy a jövőben minden évben Mezőkövesden rendezik a tornát.
Végeredmény:

1. Ószőlői Papp Bertalan Általános Iskola - Tiszaföldvár
2. dr. Kemény Ferenc Általános Iskola – Eger
3. MÁAMPISZ Mező Ferenc Tagiskola - Mezőkövesd



Április 24.
Hódos Imre Helsinki aranyérmes birkózója halálának 20. évfordulóján szülővárosában 
Hajdúnánáson avattak emléktáblát.

Április 24.
Ófehértón rendkívüli olimpiai vetélkedőt tartottunk. A csapatokat két-két fő alsó, felső 
tagozatos általános iskolás és két középiskolás tanuló alkotta. A zsűri elnöke Varga János 
olimpiai bajnok még érdekes közvetlen hangú élménybeszámolójával is megajándékozta a 
lelkes versenyzőket. A zsűriben a főtitkár asszony és Győr Béla értékelt.
A vetélkedő győztese az Ófehértó csapata lett. Felkészítő tanár: Pazonyi György.

Április 25.
A Thermál Hélia konferencia termében tartotta közgyűlését a MOB. Az elnökség munkájáról 
Schmitt Pál számolt be. Elhangzott a 2008. évi pénzügyi helyzetről készült közhasznúsági 
jelentés, beszámoló és mérleg, majd a Felügyelő Bizottság beszámolója, végül a 
könyvvizsgáló jelentése. A közgyűlés elfogadta a Molnár Zoltán főtitkár által előterjesztett 
2009. évi költségvetés tervezetet. A XXI. Vancouveri Téli Olimpiai Játékokra való 
felkészülésről Kovács Tamás sportigazgató tájékoztatott.

Április 30.
A 112 éves MTK patinás klubhelységében tartott összejövetelt a Csanádi Árpád Olimpiai 
Baráti Kör. A rendezvény vendége ezúttal Sákovicsné Dömölky Lidia olimpiai bajnoknő volt.
Kedvességével, közvetlenségével lenyűgözte a hallgatóságot.

Május 4.
Az Olimpiai Bajnokok Klubja soros ülése - Fábián László meghívására - ezúttal a Champs 
Pub-ban volt.

Május 6.  
Mosonmagyaróváron született 13o éve Bauer Rudolf olimpiai bajnok. Ez alkalomból 
szülővárosában emléktáblát avattak.

Május 6. 
A Magyar Sport Napján kitüntetettjeinknek szeretettel gratulálunk!

• A MAGYAR SPORTÉRT ÉLETMŰDÍJ : dr. Magyar Zoltán MOA alelnök
• MAGYAR SPORTÉRT DÍJ I. fokozat: Kovács Antal MOA tanács tagja

Dr Székely Ferenc Egri Sportmúzeum igazgató
                                                             Gál László Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 

         Egyesület  alelnöke             
Május 7. 
A Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetem Központ Könyvtárában Szekeres Pál 
olimpiai bronzérmes és háromszoros paraolimpiai bajnok nyitotta meg a Kárándy József 
Sportkönyvtárat. A fiatalon elhunyt névadó a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesült tagjaként gyűjtötte az olimpiai kiadványokat, könyveket.

Május 8.
Az U23 Vívó Európa-Bajnokság kapcsán Debrecenben, a Főnix Csarnokban vívás történeti 
kiállítás rendezett a Hajdú Bihar Megyei Sporttörténeti Egylet. Békessy Béla 



Stockholm(1912) ezüstérmese pályafutásának ismertetése  mellett a városhoz kötődő vívó 
olimpikonok és a jelenlegi vívóklubok életébe is betekinthettek a látogatók
Dr. Kamuti Jenő az Európai Vívó Szövetség elnöke a kiállítás megnyitásakor így nyilatkozott: 
„Itt választottam sportágat fiatal koromban és döntöttem el, hogy az ökölvívás és a vívás 
közül utóbbiban próbálok szerencsét. Pályafutásom bizonyította, hogy jó döntés volt”

Május 12.
A MOB tárgyalóban tartotta soros ülését a MOA Tanácsa. Az Újbudai Grosics Gyula 
Sportiskolát Dobos Katalin igazgatóhelyettes mutatta be, majd aláírásra került az 
együttműködési megállapodás. Ezt követően Aján Tamás elnök a Lausanne-ban rendezett 
nemzetközi fórumról adott tájékoztatást, majd a főtitkár asszony az olimpiai iskolák 
támogatására tett javaslatot, valamint az Olympiába tervezett tanulmányút költségvetés-
tervezetét ismertette.
 A Sportmúzeum méltatlan helyzetére Takács Ferenc hívta fel a figyelmet. A tanács tagjai 
megállapodtak abban, hogy mozgósítani kell a magyar sporttársadalmat az önálló, magyar 
sporthoz méltó állandó kiállítási hely megteremtésére.

Május 14.
Kunszentmártonban  lovas olimpikonnak tisztelegtünk.
Binder Otto sírhelyénél Győr Béla emlékezett születésének 120. évfordulója alkalmából, majd 
a Dani Margit Sportcsarnok előterében emléktáblát helyeztek el. Az avató beszédet  Magyar 
Zoltán olimpiai bajnok, a MOA alelnöke mondta, az emléktáblát Jakabházyné Mező Mária 
leplezte le. A kiállítást Martinek János olimpiai bajnok nyitotta meg.

Május 15.
Sportos iskolai gálát rendeztek a XVI. kerületben. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
a Varjú Vilmos Olimpiai baráti Kör közösen erősíti az olimpiai eszmét a tanulók körében is, 
amit ez a gála is bizonyított

Május 16
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban került sor a VIII. Országos  Sporttörténeti vetélkedőre 
A döntőbe 40 játékos került az ország különböző városaiból. A rendezvény szervezésében a 
Csanádi Árpád Baráti Kör is részt vett.
A vetélkedőn megjelent Hunyady Emese téli olimpiai bajnoknő és Wichmann Tamás 
többszörös kenus világbajnok is, akik élménybeszámolót tartottak.

Május 16.
A zuglói Ond vezér parki iskola 35 éve vette fel dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnok 
nevét. A jubileumi ünnepségen megjelent dr. Patzauerné Mező Zsuzsa, a bajnok egyik leánya 
és velük ünnepelt dr.Jakabházyné Mező Mária valamint az olimpiai bajnokok: Köteles 
Erzsébet, Gedó György, Martinek János és Géczi István ezüstérmes. Többen részesültek a 
megtisztelő Mező Ferenc díjakban.
A névadó életét, ereklyéit bemutató szenzációs kiállítást Zugló alpolgármestere Halász Iván 
méltatta, majd megkoszorúzták dr.Mező Ferenc bronz relifjét.

Május19.



Elhunyt Nógrádi Ferenc, Tokió olimpiai bajnoka, a Honvéd majd az MTK volt labdarugója.
A 114. olimpiai bajnokunk, aki távozott az élők sorából.

Május 21
Bensőséges ünnepségen avatta fel Pokorni Zoltán a XII. kerület polgármestere és Schmitt Pál 
a MOB elnöke Csák Ibolya olimpiai bajnoknő Böszörményi úti lakhelyének falán az 
érdemeire, emberi nagyságára emlékeztető táblát. A mindenki által szeretett és tisztelt 
bajnoknőre emlékezve koszorút helyezett el dr.Jakabházyné Mező Mária  a MOA és Dömötör 
Zoltán az Olimpiai Bajnokok Klubja nevében. Az ünnepséget megtisztelték még Molnár 
Zoltán a MOB főtitkára, az olimpiai bajnokok: Kárpáti György vízilabdázó, Köteles Erzsébet 
tornász, Fenyvesi Csaba, Tóthné Juhász Katalin és Sákovicsné Dömölky Lidia vívók, 
valamint a család és a kerület sportvezetői.

Május 22
Halmay Zoltán úszó olimpiai bajnok 128 éve született. A nevét viselő szombathelyi 
hagyomány rzők és az MTK képviselői megkoszorúzták sírját a Farkasréti temetőben.

Május 22 
Ünnepélyes csapatgyűlést tartott a MOB az I. Ifjúsági Olimpiára készülő fiatal sportolóknak a 
SYMA Rendezvényközpontban. Fergeteges műsorral, sok bölcs tanáccsal, sportvezetőktől, 
volt bajnokoktól és kedves ajándékokkal tették felejthetetlenné a szép eseményt minden 
résztvevőnek, és főleg az ifjú bajnok jelölteknek. Szép gondolat volt, hogy a fiatalokkal 
együtt vonultak fel a régi bajnokok, érmesek.

Május.24
Egerben rendezték a birkózók országos bajnokságát, ahol Kemény Ferencre emlékeztek. Az 
új termet Kemény Ferencről nevezték el, az ünnepélyes átadáson megjelent az összes élő 
magyar birkózó olimpiai bajnok valamint Molnár Zoltán a MOB főtitkára. Együtt tekintették 
meg a tartalmas kiállítást is, ahol az Egerhez kötődő többi bajnokra is felfigyelhetnek a 
látogatók.

Május 25.
Bajnai Gordon miniszterelnök - Varga Zoltán, sportért felelős önkormányzati miniszter 
javaslatára - dr. Simóka Beátát nevezte ki az Önkormányzati Minisztérium Sport 
Szakállamtitkárságának élére (jogi diplomával rendelkezik, MOB tag, a MOB Nők a Sportban 
bizottság tagja,a Magyar Öttusa Szövetség alelnöke, világ- és Európa-bajnok öttusázó)

Május 26.
Lantos Mihály Sport Központ avatása. Az MTK- VM egykori Csömöri úti sporttelepét Zugló 
Önkormányzata korszerű sportközponttá alakítatta és az egykori „Arany-csapat” 52-szeres 
válogatottjáról, Lantos Mihály labdarúgóról nevezte el. A bejáratnál  emléktáblát helyeztek 
el.Az avatáson dr. Jakabházyné Mező Mária és Grosics Gyula koszorúzott.

Május 27-29.
A Magyar Sporttudományi Társaság szervezésében sportkultúra, hagyomány és megújulás 
témakörökben hangzottak el előadások plenáris üléseken és a szekciókban. A MOA tanács 
tagjai aktívan kivették részüket: Szabó Lajos- „A reneszánsz testkultúra Magyarországon”,



Szakály Sándor – „A katonasport és a katonasportolók tevékenysége (1868-
1945)bemutatásának tudományos kutatási lehetőségeiről és módszereiről”,Szikora Katalin –
„A sporttudomány egy XX. Századi kiváló magyar képviselője: 100 éve született Hepp Ferenc, 
a hazai kosárlabdázás megteremtője, a sporttudományos élet kivételes személyisége, a TF 
egykori igazgatója”, Jakabházyné Mező Mária – Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella –
„Felsőoktatási intézmények hallgatóinak az olimpiai játékokkal kapcsolatos ismeretei”.
Örvendetes, hogy az általunk korábban Olympiába delegált hallgatók közül önálló kutatások 
eredményeiről adtak számot: Farkas Judit, Kozsla Tibor, Bíró Melinda, Pécsi Hajnalka, 
Onyestyák Nikoletta, az olimpiai körök részéről Varró Oszkár.

Május 28.
Az olimpiai iskolák hagyományos atlétikai versenyét a gyönyörűen előkészített Puskás Ferenc 
Stadionban rendezte a MOA. Németh Imre bronz mellszobránál koszorúzással emlékezett a 
tizenhárom iskola képviselője. 
Rendhagyó csapatösszeállítással bonyolítjuk ezt a versenyt, minden iskola egy-egy 1-2-3-4-5-
6-7-8. osztályos leány és fiú csapattal indul, akik 50 m-es síkfutásban, távolugrásban, kislabda 
hajításban és 8x50 m-es váltófutásban mérik össze erejüket. A versenyszámonkénti 
helyezések alapján pontokat kaptak a csapatok. Ezen a versenyen a közelmúltban csatlakozott 
Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Iskola csapata állt a dobogó legmagasabb fokára 51 ponttal. 
A csapat tagjai: 
1.o. Pencziás Tamara            Kiss Balázs 5.o. Bencsik Viktória            Orosz Balázs
2.o. Mórocz Boglárka           Pribl Máté                6.o. Viktor Dominika            Tóth Gergely
3.o. Banches Anna                Csala Dávid             7.o. Dékán Dorottya              Szöghi Dávid                                                                                       

4.o. Kókai Kata                     Katona Bence           8.o. Bagi Lídia              Zsigmond Dániel                                                                    
Testnevelő tanár: Pallayné Rajka Anna

II. hely     Dr. Kemény Ferenc Ált. Iskola    Eger             45 pont
III. hely    Hajós Alfréd Ált. Iskola             Gödöllő        45 pont

Május 29.
Az olimpiai bajnokok falánál Delneky Gábor kardvívó olimpiai bajnokra emlékeztek 77 
születési évfordulója alkalmából  barátai és az Egyesült Államokban élő hazalátogató özvegye 
és fia. Az ünnepségen a MOA nevében dr. Jakabházyné Mező Mária helyezett el koszorút 
Tóthné Juhász Katalin és Sákovicsné Dömölky Lidia olimpiai bajnoknők társaságában.

Május 29.
Olimpikonjait ünnepelte a Szent László Gimnázium. Tizenegy olimpikon végzett az 
iskolában. Az emléktáblát Zsiros Tibor a négy olimpián részt vett kosárlabdázó
avatta fel. Az eseményen a MOA-t dr.Printz János képviselte.

Május29.
Immár hagyományosan került sor a Csanádi napra az Őrnagy utcai iskolában A 20.
évfordulóját ünnepelték annak, hogy az iskola Csanádi Árpád nevét vette fel és olyan  rangos 
oktatási intézménnyé és sportműhellyé vált, amelyet az első igazgató Schlegel Oszkár 
megálmodott.
Vargáné Hajdú Mária igazgató asszony külön köszöntötte a névadó özvegyét és unokáját, aki 
Svájcból utazott haza a jeles eseményre.



A Csanádi díjak átadása és a tanulók tartalmas sportműsora méltó keretet adott a megható 
ünnepségnek.

Június 3.
A Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet műhelymunkával 
egybekötött konferenciát szervezett. A konferencia fő témája a kerettantervhez kapcsolódó 
oktatási segédanyagok (jegyzetek, tanári kézikönyvek) bemutatása volt.

Június 5.
Komáromban a Bozsik nap a névadó emlékfalának koszorúzásával kezdődött, majd az 
ünnepélyes megnyitón az ókori játékok ihlette ceremónia zajlott.
Vendégek voltak dr. Jakabházyné Mező Mária, dr. Partali László a MOA Tanácsának tagja és
Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok labdarúgó, aki a kezdőrúgást végezte a focipályán.
A díjakat Bozsik Péter a névadó fia adta át.
Eredmények:
Labdarúgás                                                    Kézilabdázás
1. Mező Ferenc Tagiskola – Mezőkövesd     1. Feszty Árpád Ált. Iskola - Komárom
Bozsik – díjasok:
Bronz fokozat: Czunyi Edina és Juhász D. Norbert 4.oszt.
Ezüst fokozat: Jurián Boglárka, Marton Fanni, Pokó Dóra és Szabó Donát 6. oszt.
Arany fokozat: Halász Tiborné pedagógus, Kiss Carmen Alexandra, László Attila és László 
Kata 8. oszt.tanulók.

 Június 5.
Az Ezeréves Visegrád tiszteletére a MABÉOSZ nemzetközi bélyegkiállítást szervezett, 
amelyen a „visegrádi négyek”-en kívül még hét ország vett részt. A 82. Bélyegnap alkalmából 
ünnepélyes bélyegkibocsátásra is sor került. Az öt karikás gyűjtők közül Kurdics Sándor „Az 
1925-ös sport bélyegsorozat”-ával, Miklós László „Magyar vívó olimpikonok”
gyűjteményével, Szekeres Sándor „Visegrádi Carte-Maximumok” anyagával, Krecsik Tamás 
„Nyári olimpiák és érmeseik 1896-1956” bélyeggyűjteményével szerepelt sikerrel.

Június 6.
Városi Egészség- és Sportnap keretében Gyarmati Dezső Sportuszoda névadó ünnepséget 
rendeztek Hódmezővásárhelyen. Dr. Lázár János polgármester köszöntötte a nagyszámú 
olimpiai érmes társaságot. A névadó meghatottan elevenítette fel a városhoz fűződő sok 
évtizedes kapcsolatát.

Június 11.
A SYMA csarnokban ülésezett az a munkacsoport, amely Babati Lajos vezetésével a 11. 
Nemzetközi olimpiai gyűjtő találkozót szervezi szeptember 16-án (Borovitz Tamás, dr. Szabó 
Lajos, Kurdics Sándor, dr. Jakabházyné Mező Mária)

Június 11.
A Varjú Vilmos OBK vendégei a XVI. kerületben élő vízipólósok voltak: Dr. Konrád Ferenc, 
Steinmetz Barnabás és Földi László edző. A beszélgetést Kóbor Béla vezette. 
Az ülés végén a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodást ismertette Borovitz 
Tamás elnök és a MOA főtitkára.

Június 15.



Katona Sándor labdarúgó olimpiai bajnok végtisztelete a Rákoskeresztúri temetőben. Ihász 
Kálmán csapattárs búcsúzott a bajnoktól.

Június 15.
Az Olimpiai Bajnokok Klubjának ülésén a Régi Sípos étteremben megjelent és 
munkásságáról tartott tájékoztatót a 95 éves Tarics Sándor vízilabdázó olimpiai bajnok.

Június 18.
A Kovács Pál Gimnáziumba látogatott a MOA főtitkára és a névadó fia Kovács Tamás.
Az együttműködés erősítése és a Kovács Pál nap szervezése volt a cél.

Június 20.
A dobópápa születése napján (72 éves lenne most) emléknapot rendezett a szombathelyi Dobó 
SE és a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület. A kolumbáriumban lévő urnánál 
méltóságteljes tisztelgés után az Aréna Savariában emléktáblát helyeztek el, majd a
Dobó SE pályán a munkacsarnokot Horváth Vilmos elnök avatta fel.
Vegyes páros kalapácsvető versennyel (veszprémi és szombathelyi lányok, fiúk) tisztelegtek
edzőjüknek.
A „Dobópápa” című film vetítése után Gécsek Tibor emlékezett mesterére mintegy száz 
érdeklődő körében.

Június 19-20.
A Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör a 14. alkalommal rendezte meg Mosdóson a község 
olimpikon szülöttére emlékezve az Olimpiai Napokat ( Steiner Rezső az 1912-es stocholmi 
olimpián vett részt birkózásban). A Leader Trophy autóverseny egyik állomása volt az első 
napon, majd Keresztes József polgármester megnyitója után kezdődött a sportnap. Gedó 
György olimpiai bajnok ökölvívó élménybeszámolót tartott. A MOA tanácsát Győr Béla 
képviselte. Bemutatót tartott Hendlein Roland válogatott kosárlabdázó is. Az ÁNTSZ 
munkatársai ingyenes egészségügyi méréseket is végeztek e napon. Olimpiai totó színesítette 
a rendezvényt.

Június 23. 
Az ENSZ korábban  június 23-át az Olimpia Napjává nyilvánította. Ezen a napon                      
a világ ötkarikás szervezetei emlékeznek meg a téli és nyári olimpiai játékokról, az ott elért                                          
sikerekről, bajnokokról, az olimpiai eszméről. A MOB elnöke levélben köszöntötte a 
magyarolimpiai bajnokokat, barátokat: www.mob.hu

Június 29.
A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör ülésén Magyar Zoltán olimpiai bajnok, a MOA alelnöke a 
főtitkár asszony társaságában volt a vendég.

Június 30.
A győri Bercsényi Gimnázium olimpiai napot rendezett, ahol a városhoz kötődő olimpikonok,
élükön Borkai Zsolt polgármesterrel hangulatos találkozón elevenítették fel élményeiket.



Nemzetközi hírek
      Május 4.
      A Világharmónia futás hazai résztvevői a Margitszigeten csatlakoztak a 
      nemzetközi fáklyás csapathoz és a MOA főtitkárával futottak együtt az Olimpiák
      terére, ahol Schmitt Pál MOB elnök köszöntötte a több száz gyereket, akiknek
      rajzaiból színvonalas kiállítás nyílt a Magyar Sport Házában.

Május 6-13. 
Olympiában a NOA 10. Nemzetközi ülésén vett részt dr. Szabó Lajos MOA tanácstag
Az ülésen több mint nyolcvan akadémia képviselői jelentek meg.

      Május 26-Június 1.
      A 12. Nemzetközi Sportújságírói szemináriumon Sz. Nagy Tamás a Nemzeti Sport 
      munkatársa képviselte a MOA-t Olympiában.

Június 10-24.
      Hegyi Zsuzsa és Berkes Márton a TF IV. évf. hallgatói Olympiába utaztak a NOA 49. 
      Ifjúsági táborába.

Június 23.
      Nemzetközi Olimpiai Nap

Az I. Ifjúsági Olimpiai Játékok Fair Play Chartájának pontjai:

1. A becsületes játék az egyetlen út!
2. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fizikai, szellemi és erkölcsi képességeim 

legjavát nyújtsam, mind a felkészülés, mind a versenyek alatt.
3. Az írott és íratlan szabályokat betartom.
4. Úgy tisztelem ellenfeleimet, mint saját magamat
5. A küzdelem során legyőzni és nem megalázni akarom ellenfeleimet.
6. A bírói döntéseket fegyelmezetten veszem tudomásul.
7. Méltósággal viselem mind a győzelmet, mind a vereséget.
8. Szüleimnek, tanáraimnak, edzőimnek köszönettel, tisztelettel tartozom, s ezt a 

küzdelmek során sohasem feledem.
9. Készen állok a segítségnyújtásra, még akkor is, ha ezzel a győzelmemet kockáztatom.
10. Büszke vagyok arra, hogy hazámat képviselhetem, mely magasztossággal tölt el, és 

alázatra kötelez
+ 1.A magyar olimpikonokhoz hasonlóan én is törekszem arra, hogy példakép lehessek.


