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Januárban, Innsbruckban rendezték meg
az I. téli ifjúsági olimpiai játékokat. Az
ötkarikás eseményen Szilágyi Ákos kősze-
gi síugró is részt vett. Ákos edző-édesapjá-
val és a Kőszegi Síklub elnökével, Molnár
Lászlóval áprilisi klubnapunk vendége volt.

Az est bevezetéseként, egyesületünk el-
nöke Horváth Vilmos tartott kis történeti
áttekintést a síugrás eredetéről, elterjedésé-
ről és olimpiai történetéről. Ezt követően
vendégeink mutatták be a kőszegi sí-életet,
a néhány éve újjáalakult síugró mű-
helyt. Ebből a közegből jutott el Ákos,
szakértő edzője, a korábban maga is sí-
ugró Szilágyi János segítségével az
olimpiai részvétel lehetőségéig. Az est
folyamán számos képpel és filmbeját-
szással mutatták be vendégeink Ákos
pályafutást és magát a síugrást. Meg-
tudhattuk milyen a jó síléc, a kötés, il-
letve milyen szigorú feltételei vannak a
szabályos síruhának, s mindez mennyi-
be is kerül.

„Kőszegtől Innsbruckig” – Szilágyi Ákossal
Az innsbrucki olimpia apa és fia szá-

mára örök élmény marad. A csodálatos
megnyitó ünnepség, a színes olimpiai ka-
valkád, no és maga a síugró verseny mind-
mind megerősítették őket abban, hogy érde-
mes a sportra időt és energiát áldozni. A
versenyen Ákos hozta a kitűzött eredményt,
két egyenletes ugrásával végül is a 20. he-
lyen végzett. A továbblépéshez sokat kell
még dolgozni és a lehetőségekhez képest a
feltételeken is van még mit javítani. Ebben
nagy segítséget
kapnak klubjuk
elnökétől, az egy-
kori kiváló síug-
rótól Molnár
Lászlótól. Ő az
esten a síugrás
számos, izgalmas
k u l i s s z a t i t k á t
árulta el a hallga-
tóságnak.
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Jubileumi, tizenötödik farsangi bálunk-
nak az idén is a szombathelyi Tóvendéglő
adott otthont. Az önfeledt mulatság hajnalig
tartott a szórakozni vágyó vendégsereg
nagy-nagy örömére.

Az érkező vendégeinket a 11-es Huszár
Hagyományőrző Egyesület tagjai fogadták,
majd Horváth Vilmos, egyesületünk elnö-
ke köszöntötte az egybegyűlteket. „Csak
kábítsd a szíved…” címmel Osztrositsné
Császár Erzsébet és Nagy János énekmű-
vészek, a tradicionális múlttal rendelkező
Melódia együttes tagjai igazán vérpezsdítő
műsorral rukkoltak elő, a nagyszerűen ösz-
szeválogatott dalok a legkritikusabb bálo-
zók igényeit is kielégítették. A Habibi Ori-
ent Hastánc duó „Keleti mesék” című pro-
dukciója ízelítőt nyújtott a varázslatos kele-
ti hangulatból, mely elsősorban a férfiszíve-
ket dobogtatta meg.

A műsorok után a finom vacsorával foly-
tatódott az est, három igényes menüből vá-
laszthattak a bálozók, hogy aztán a Tequila
zenekar változatos és közkedvelt dalaira
záróráig ropják a táncot. A sok ajándék mi-
att az idén is kétszer volt tombolasorsolás,
szinte senki sem távozott üres kézzel a
helyszínről. A résztvevők között üdvözöl-
hettünk közismert Haladás-sportolókat is,
így Szarka Zoltánt, Király Ferencet, Hal-
mosi Zoltánt és feleségét.

Éjfél előtt lépett Nagy Jonathan bűvész
és illuzionista a színre, hogy mesés trükkje-
ivel elkápráztassa a közönséget. A most 17
éves tehetséges fiú 6 éves kora óta fejleszti
tudását és a szorgalmas gyakorlások ered-
ményét mi is megcsodálhattuk. Joni bűvész
bemutatta széles repertoárját, volt itt trükk
kártyával, kendővel és kötéllel, egy asztal a
levegőbe is emelkedett, majd a lebetegedett
segítője helyett beugró édesanyja egy falá-
dába zárta fiát, hogy néhány másodperc
múlva hihetetlen módon helyet cseréljenek.
A közel félórás műsor nagy sikert aratott,
vastaps jutalmazta az ifjú bűvészt.

A tombola fődíját, egy szlovén-horvát
utazást, egyesületünk és a Gabbiano Tours
ajándékát Sántha Imre vendégünk asztal-
társasága nyerte meg.

Vidám hangulat és illúzió show a XV. Halmay Bálon
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Évi rendes közgyűlés megemlékezésekkel
Olimpiai baráti körünk 2012. február

24-én tartotta évi rendes közgyűlését a
Malom Söröző olimpia termében. A napi-
rend előtt megemlékeztünk a 2011-ben el-
hunyt egyesületi tagjainkról, Szarka Ká-
rolyról és Balogh Józsefről. Filmösszeállí-
tásokkal tisztelegtünk emlékük előtt.

A közgyűlésen jelen volt Karcsi bácsi
öccse, Szarka Zoltán és elfogadta meghí-
vásunkat a rendezvényre Balogh József öz-
vegye, Anikó és két fia, Zoltán és Mátyás
is. A megemlékezések Horváth Vilmos el-
nökünk és Annamária lánya közös, szív-
hez szóló zenés műsorával értek véget,
majd Anikó asszony könnyeivel küszködve
mondott köszönetet egyesületünknek.

Az első napirendi pont keretében megte-
kintettük az „Ez történt 2011-ben” címet vi-
selő rövid filmösszeállítást, amihez Hor-
váth Vilmos egyesületi elnök szóbeli ki-
egészítést fűzött. Gál László egyesületi al-
elnök ezt követően beszámolt a 2011. évi
pénzügyi gazdálkodásunkról.

A beszámolókat követően a közgyűlés
dr. Havasi Tibor levezető elnök koordiná-

lásával új elnökségi tagot választott az el-
hunyt Balogh József helyére. Szakasics
Zoltánt a közgyűlés nyílt szavazással egy-
hangúlag választotta meg. A jelenlévők ja-
vaslatokat tehettek még a 2012. évi progra-
mokra is, melyekből az elnökség összeál-
lítja az éves programtervet. 

A különfélék napirendi pontban Horváth
Vilmos javaslatára a közgyűlés megszavaz-
ta, hogy olimpiai baráti körünk hivatalos
itala ezentúl a Mittli Ödön tagtársunk által
előállított és forgalmazott „Őrségi Sárká-
nyölő” pálinka lesz. Ezután egy-egy díszes
diploma átnyújtásával köszöntöttük jubi-
láns tagtársainkat. Így Schäffer Istvánt
70., Halmosiné Séfer Rozáliát és Woki
Zoltánt 60, Horváth Vilmost, Császár
Zoltánt és Tóth Imrét 50. születésnapjuk
alkalmából jutalmaztuk meg. (Schäffer Ist-
ván személyesen sajnos nem tudott jelen

lenni.) A közgyűlés felhatalmazta Horváth
Vilmos elnököt, hogy az augusztusban 70
éves Szarka Zoltánt javasolja Szombat-
hely MJV díszpolgárának.

Egyesületünk tagdíjai megváltoztak. Az új tagdíjak a közgyűlés határozata alapján
a következők. A befizetés lehetséges a mellékelt csekken, vagy rendezvényeinken.
Negyedéves nyugdíjas, diák, munkanélküli 900 Ft aktív dolgozó 1.250 Ft
Féléves nyugdíjas, diák, munkanélküli 1.800 Ft aktív dolgozó 2.500 Ft
Éves nyugdíjas, diák, munkanélküli 3.600 Ft aktív dolgozó 5.000 Ft
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Dombóváron rendezte meg a Magyar
Olimpiai Akadémia a Dr. Mező Ferenc
Szellemi Diákolimpia országos döntőjét. A
Nagy Lajos Gimnázium négyfős csapata
címvédőként, azzal a nem titkolt céllal ver-
senyzett, hogy megvédje elsőségét. Áprilisi
klubnapunkon Gálos Tas Csongor, Gasz-
tonyi Ádám, Hargitai Bálint és Terták
Dániel csapattagok és Németh Attila fel-
készítő tanár számolt a verseny részleteiről.

„A döntőben nyolc csapat vetélkedett. A
tíz fordulós verseny során az alábbi téma-
körök voltak: 1908, ill.1948-as olimpiák
1–6. magyar helyezett sportolói, kajak-ke-
nusaink 1980–2008 1–3. helyezettek, MOB
és MOA múltja, jelene, jövője, illetve a
2012-es londoni kvótásaink. A vetélkedőre
prezentációt is kellett készítenünk, amelyre
megyénk egyik kiválóságát, a londoni olim-

Szenzációs vasi siker a szellemi diákolimpián
pia komoly arany várományosát, Pars
Krisztiánt választottuk. Az első félidő vé-
geztével holtversenyben az első pozíciót
foglaltuk el a váci iskolával együtt. Ekkor
még úgy hittük, szoros küzdelemnek né-
zünk elébe. Elérkezett a 7. forduló. Mint
később kiderült, ez volt a verseny vízvá-
lasztó része. 4 képet kellett felismernünk az
1948-as olimpiával kapcsolatban. Sikerrel
vettük ezt az akadályt is, azonban a többi

csapat meglehető-
sen sok pontot hul-
lajtott el. Így egy
magabiztos 15
pontos előnyre tet-
tünk szert, amelyet
a verseny végére
sikerült 16 pontra
növelnünk. A ver-
senyen elérhető
189 pontból 187-
et értünk el, így
új rekordot állí-
tottunk fel a szel-
lemi diákolimpi-
ák történetében.

Az értékes könyvjutalmakat a verseny elnö-
kétől, az olimpiai bajnok cselgáncsozótól,
Kovács Antaltól vehettük át.”

Kedves Fiúk és Tanár Úr!
Szívből gratulálunk újabb csodálatos si-

keretekhez! Kiemelkedő teljesítményetek-
kel bizonyítottátok, hogy van utánpótlása
megyénkben ennek a különleges „sportág-
nak”.

Személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa olimpiai baráti körünket, hogy
tovább lobogjon a láng. Adószámunk: 18885888-1-18


