
Olimpiai Tábor 

A Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia győztes csapata iskolánk lett. Így a MOA által 

szervezett Olimpiai Táborba kapott meghívást. 

2016. 07 18-án a Testnevelési Egyetem kollégiumában szálltunk meg. Ekkor elosztottuk a 

szobákat, beköltöztünk. Ezután ebédeltünk, majd Dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA 

főtitkára és Győr Béla MOA tanácstag és táborvezető köszöntött minket. Később Dr. Szikora 

Katalin a MOA Tanács tagja mutatta meg nekünk a TF-en található emléktáblákat, illetve a 

parkban látható szobrokat. Olimpiai és sportélményeiről tartott előadást Martinek János 

kétszeres olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes és világbajnok öttusázó, MÖSZ főtitkár. 

Rengeteg érdekes és szép dolgot tudtunk meg a sportágról. Bevezettek minket a sport 

világába és megtudhattuk milyen is egy olimpia. Rengeteg képet készítettünk a sportolóval és 

aláírást is kaptunk. Egy kiadós vacsora után pihentünk, majd elmentünk focizni. Mikor 

visszaértünk a tábor többi lakójával egy ismerkedős estet tartottunk. Egy fárasztó, de mégis 

izgalmas nap után kipihentük magunkat. 

A keddi nap egy futással kezdődött a Koltai Jenő Sportközpontban Balog Éva és Ivanics 

Balázs kíséretével. Reggel Dónusz Éva olimpiai bajnok kajakos mesélt sportpályafutásáról. 

részletes beszámolót tartott az olimpiai játékokról. Később az általunk jól ismert, 

SasicsSzvetiszláv olimpiai bronzérmes és világbajnokkal találkozhattunk. Itt bebizonyosodott 

nem minden öreg unalmas, nem mindennapi dolgokat tudhattunk meg a sportolónkról. Mikor 

vége lett villamossal a Farkasréti temetőhöz utaztunk, ahol Halasy Gyula olimpiai bajnok 

sportlövő születésének 125. évfordulója alkalmából emlékeztünk meg, elhunyt olimpiai 

bajnokaink sírjait koszorúztok meg. Ez a kissé rövidnek tűnő nap is sok izgalmas dolgot 

tartogatott számunkra. 

Másnap, futásból visszatérve Dr. Steinmetz Barnabás olimpiai bajnok vízilabdázó fogadott 

minket. Szintén sportpályafutásáról beszélt, illetve a Rióban versenyző válogatott esélyeiről 

világosított fel minket. Nem sokkal később Kállai Ákos öttusázó, BHSE szakosztály 

igazgatója is a Rióba kvótát szerzett olimpikonokról beszélt, előadást tartott sportélményeiről. 

Majd csapatokat alkotva lementünk a közeli sportközpontba, ahol különböző sportfeladatokat 

kellett megoldanunk, ezzel pontokat szerezve a vetélkedő további részére. Visszatérve egy 

kiállítást tekinthettünk meg a Riói olimpiai játékokról. Mohácsi Ferenc olimpiai 3. helyezett 

kenus tartott bemutatót. Sajnos csak 1 óra volt erre, de akit érdekelt még több történet az 

udvaron végig hallgathatta. Este a felkészítő tanárok a Groupama arénába Ferencváros 

mérkőzést tekintettek meg, akik a táborban maradtak, kivetítőről nézték.  

Mint mindennap, futással indult, de az előző napi sportvetélkedő megterhelő volt, így kevesen 

vettek ezen részt. Győr Béla vezetésével Budapest nevezetességeit tekinthettük meg. 

Ellátogattunk a Szent István Bazilikába, ahol az aranycsapat tagjaira emlékeztünk meg, 

Olimpiai parkban, illetve a Parlamentben jártunk. Rengeteg séta után elértünk a Kajak-Kenu 

szövetséghez, ahova Dónusz Éva hívott meg minket. A jól megérdemelt ebéd után az Újpest 

stadionba látogattunk, ahol különböző szakágak edzéseit nézhettük meg. A legérdekesebbnek 

talán a judo ígérkezett. Miután mindent megnéztünk kis pihenő után a Margitszigetre mentünk 

ahol a Zenélő Szökőkutat néztük meg. Az esti órákban csodásan pompáztak a színek. Kicsit 

későn, fáradtan, de örömmel vágtunk bele az utolsó napba.  



Reggel Hunyady Emese várt minket, aki Ausztria színeiben nyert olimpiát, de számunkra ő is 

magyar bajnok. Érdekes dolgokat tudhattunk meg erről a kevésbé ismert sportágról. A fotó 

kedvéért gyorskorcsolyázó pózban álltunk be. A sportvetélkedőt kiegészítve olimpiatörténeti 

vetélkedőt tartottunk, ahol a héten elhangzott dolgokról lettek kérdések gyártva. 14 órától a 

32. Honvéd kupa Nemzetközi Atlétikai versenyét néztük meg. Itt Zsivótzky-Farkas 

Györgyivel és Zsivótzky Attilával találkoztunk. A nap zárása ként kihirdették az 

eredményeket, megkaptuk az ajándékokat, és egy utolsó közös bulit szerveztünk, ami 

mindanyiónk szívében megmaradt. Sokat táncoltunk, énekeltünk buliztunk. Késői takarodó 

becsomagoltunk bőröndünkbe, kis beszélgetés után lefeküdtünk. Másnap reggel Dr. 

Jakabházyné Mező Mária vezetésével a Mob székházat tekinthettük meg. A falakon olimpiai 

bajnokok képei szerepeltek. Megtudhattuk, hogy az ő munkájuk is nagyon fontos.  

Ebéd után fájdalmas, könnyes búcsút vettünk egymástól. Reméljük jövőre is eljutunk ebbe a 

csodálatos táborba. 

Komjáti Violetta 7.osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotóalbum >> 


