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JÚLIA

Petkovits Júlia 2013. január 1-jén 14 
óra 38 perckor született 3200 g súl�-
l�al, 50 cm hosszúsággal. Az édesan�a 
Horváth Aliz előző nap ment be Szom-
bathelyre a szülészetre. Az éjszakai fá-
radságából a szobába beszűrődő Him-
nusz dallamaira ébredt fel. Számára 
örömteliek voltak ezek a percek, és 
pozitív élményként rögzítette a szülő-
szobában töltött órákat is. „A szülésznő 
őrangyalként vigyázott rám” – mondta 
az édesanya, és biztonságot jelentett 
számára az is, hog� az édesapa, a 
férj, Petkovits Dusán ott volt mellette 
ezekben az órákban. „Amikor felsírt 
Júlia, amikor rátették a mellemre, eg� 
csodálatos élményben volt részem” – 
emlékezett vissza Aliz a szülés utáni 
pillanatokra. A következő időszakot, 
amit az orvosi szakma „aranyóraként” 
tart számon, együtt töltötte a kibővült 
család. Az an�a és g�ermek szívhangjai 
újra közel kerültek eg�máshoz, a szü-
lőknek megadták a születés emlékeze-
tes örömét, amit a nagyszülők a ha-
zaérkezés után érezhettek csak igazán. 
Január 4-én hag�ták el a szülészetet, 
ezt követően bizonyították a kőszegi 
védőnők a szakmai felkészültségüket, 
a segítőkészségüket, amiért Horváth 
Aliz ezúton is köszönetet mond, és ez-
zel biztosan egyetért a többi édesanya 
is. (A védőnők kevesen vannak, és új 
kolléganőt keresnek).
Az elsőszülött Júlia, akinek a nevét az 
édesapa választotta, csendes és min-
dig éhes. A hosszan tartó fotózásnál a 
szemét nem akarta kin�itni.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

Helio Fix Forint kamat akció
3 hónapos lekötéssel EBKM 7,00% kamatprémiummal*

www.sopronbank.huf 

A nem akciós 3 hónapos forint betéti kamatláb jelenleg 5,00%, EBKM 5,00%

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályza-
ta és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig, de legfeljebb 2013. március 15-ig érvényes.

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., Tel.: +36 94/562-030

* A kamatprémiumot a Bank az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén fizeti ki: 2012. október 1. és 2013. január 11. között nem érkezett az ügyfél bankszámlájára rendszeres jöve-
delem jóváírás (pl. munkabér, nyugdíj,) és - A betét futamideje alatt legalább két különbözô naptári hónapban minimum havi 150.000 Ft jövedelem jóváírásnak kell érkeznie az ügyfél 
Sopron Banknál vezetett bankszámlájára csoportos átutalással.

az ÉV első kőszegi babÁJa
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Gondoskodó Euro betét

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank 
Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános 
Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az 
akció visszavonásig érvényes.

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai 
rövid és hosszú távon kedvezôen kamatozzanak.

4,00% (EBKM 4,06%) 2,50% (EBKM 2,53%)

2 hónapos futamidejû 
betétrész kamatlába

A nem akciós EUR betéti kamat jelenleg: 
2 hónapos futamidô: 0,75%, (EBKM 0,76%)

2 éves betétrész kamatlába 
a futamidô végéig

INGYENES számlavezetés
Megtakarítási csomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem 
kerül felszámításra. De minimum 500.000 Ft vagy 2000 EUR megtakarí-
tásnak kell folyamatosan a bankszámlán lennie. Ennek hiányában a Bank 
jogosult a bankszámlát a Bázis csomagba átsorolni. 

www.sopronbank.huf 

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., 
Tel.: +36 94/562-030

A nem akciós 18 hónapra szóló betéti kamat jelenleg: 4,50 %, EBKM 3,02%.

Fogadóórák időpontjai
HuBER LásZLÓ polgármester: február 6., március 6.
BásTHY BÉLA alpolgármester: január 23., február 27.

DR. ZALáN GáBOR aljegyző: február 20.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

GICZY JÓZsEF önkormányzati képviselő: 
január 28-án (hétfőn) 16 és 17 óra között

„Boldog 2013. év Kőszegen?” címmel tart fogadóórát,
KIss ZOLTáN a 3. választókerület képviselője: 
február 7-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között

tart fogadóórát a Városháza földszinti, fogadóórás helyiségében.

Jurisics-vár
A január 9-én hozott képviselő-
testületi döntés alapján a Jurisics-
vár felújítása végéhez közeledik, és 
várhatóan március 19-ig befejező-
dik. Amint arról már beszámoltunk, 
az üvegburkolatos acéllépcső és 
üveghíd korábbi tervét tűzbizton-
sági okokból a katasztrófavédelem 
elutasította. (Az üveglépcső az egy-
kori múzeumi feljáró helyén épül 
meg. A múzeumi folyosó ajtajától 
az oldalfalhoz, konzolokra épített 
üveghíd vezet majd a lovagteremig. 
//a szerk.//) Ez az információ már 
az elmúlt év n�arán n�ilvánosságra 
került, de a jogosult tervező nem 
készítette el a módosított tervet. 
Mindezt csak levélváltások, fel-
szólítások és alternatív javaslatok 
megfogalmazása után tette meg a 
Ferdinánd&Ferdinánd építésziroda, 
és csak tavaly ősszel adta át a mó-
dosított tervet, amit a hatóságok is 
elfogadtak. Ezt követően írták ki a 
képviselők a megvalósításra vonat-

kozó pál�ázatot, majd ennek ered-
ményéről döntöttek január 9-én.
Ajánlati és egyben az elfogadott ár 
nettó összege 48 451 866 Ft. A 
vár-projektben erre a feladatra az 
önkormányzat pénzügyi előirányza-
ta nettó 23 952 087 Ft volt, vagyis 
kevesebb a szükséges összegnél. A 
pályázat nyertesét csak abban az 
esetben lehetett kihirdetni, ha a 
pénzügyi fedezetet a képviselő-tes-
tület biztosítja. Huber László polgár-
mester – megelőzve a képviselők 
kérdéseit – úgy fogalmazott, hogy 
„ezt a békát le kell nyelnünk, kü-
lönben az objektum használhatatlan 
marad”.  Kiegészítve azt is elmondta, 
hogy az elmúlt évben beadtak egy 
pályázatot 140 millió Ft összegben 
a Jurisics-vár „második ütemére”.  
Remény és bizalom van a támoga-
tási összeg elnyerésére, mert ebből a 
pénzből a turistaszálló felújítható, a 
várudvar járhatóvá tehető, és meg-
oldódhat a csapadékvíz elvezetése, 
valamint visszanyerhető az üveglép-
csőre fordított pénzösszeg.

KZ

Változás
December 20-án a képviselő-tes-
tületi ülésen Huber László polgár-
mester bejelentette, hogy munkál-
tatói jogaiból adódóan – átmeneti 
időszakra – 2013. január 1-től dr. 
Zalán Gábor aljegyzőt megbízza 
a jegyzői feladatok ellátásával. A 
jegyzői tisztség betöltésére pedig 
pál�ázat útján kerül sor. A polgár-
mester – elmondása szerint – a 
változtatást a felgyorsult esemé-
nyekre hivatkozva tette meg. Dr. 

Tóth László jegyző számára fel-
ajánlott egy osztályvezetői állást 
azért, hogy folytatni tudja a város 
érdekében kifejtett húsz éves tevé-
kenységét. Így 2013. január 1-től 
ennek megfelelő szervezeti rendben 
működik Kőszegen a polgármesteri 
hivatal. Huber László polgármes-
ternek a döntés meghozatalához 
az önkormán�zatokról szóló törvé-
nyi változás adott jogot. Korábban 
a képviselő-testület gyakorolta a 
jegyző, aljegyző felett a munkál-
tatói jogokat, amivel 2013. január 
1-től a polgármester rendelkezik.

Ügyfélfogadás rendje 2013. január 1-től:
Hétfő: 8-tól 12 óráig, délután nincs ügyfélfogadás. Kedd: nincs 
ügyfélfogadás. Szerda: 8-tól 12 óráig, délután 13-tól-15.30 óráig. 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás. Péntek: nincs ügyfélfogadás.

Dr. Zalán Gábor aljegyző
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Január 2-án, kilenc órakor a Jurisics 
tér 6. szám alatt ünnepélyesen 
nyitották meg a Kőszegi Járási Hi-
vatalt. Már ügyintézésre érkezett a 
kapu elé egy korosodó férfi, de az 
első napon még várakoznia kellett. 
Harangozó Bertalan kormán�-
megbízott a közigazgatási reform 

harmadik állomásaként említette a 
járási hivatalok létrehozását, ame-
lyek célja az ügyfélközpontú köz-
igazgatás létrehozása. Az okmán�-
irodák bázisán ősztől működnek a 
kormányablakok, ahol 2500 féle 
üg�et intézhetnek az állampolgár-
ok. Az állami, a járási közigazgatás-

sal a dolgozók munkáján keresz-
tül találkozik a lakosság, akiknek 
az ügyintézésről való megítélése 
rendkívül fontos. Básthy Tamás 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 
hivatalt könnyebb létrehozni, mint 
azt elfogadtatni. Az elfogadást 
a lakosság tudja visszaigazolni. 
Tényként hangzott el, hogy a já-
rási hivatal dolgozói megszerezték 
a „szakmai jártasságot”. Huber 
László polgármester hangsúlyoz-
ta: Kőszeg számára érték, hogy a 
város hatvan év után visszakapta 
a járási székhel� rangját.

a befogadók bizalmát …

sal a dolgozók munkáján keresz-
tül találkozik a lakosság, akiknek 
az ügyintézésről való megítélése 
rendkívül fontos. Básthy Tamás 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 
hivatalt könnyebb létrehozni, mint 
azt elfogadtatni. Az elfogadást 
a lakosság tudja visszaigazolni. 
Tényként hangzott el, hogy a já-
rási hivatal dolgozói megszerezték 
a „szakmai jártasságot”. Huber 
László polgármester hangsúlyoz-
ta: Kőszeg számára érték, hogy a 
város hatvan év után visszakapta 
a járási székhel� rangját.

Még szeptember 27-én Huber 
László polgármester a testületi 
ülésen arról beszélt, hogy „a házi-
orvosi ellátás több sebből vérzik”, 
mert a jelenlegi épület állapota 
nem felel meg az elvárásoknak. 
Az egészségüg�i alapellátáshoz 
szükséges környezeti feltételek, az 
épület biztosítása az önkormányzat 
feladata. Ősszel erre a célra – 561 
millió Ft támogatási összeggel – 
kiírtak eg� pál�ázatot, segítségével 
három település várja a problé-
májának a megoldását. A kiadott 
feltételek szerint az orvosi ügyelet 
épületrészének megvalósítására 
nem kérhető támogatás, viszont a 
gyermek, a felnőtt háziorvosi ellá-
tás, valamint az orvosi szakellátás 
feladatait magába foglalja a kiírás. 
Az ennek megfelelő pályázatot 
(2012. december 31-ig) beadta 
az önkormányzat. Viszont a beadási 
határidőt meghosszabbították, az 
elnyerhető összes támogatás ösz-
szegét hatszáz millióra emelték. A 
képviselők rövidesen tárgyalnak 
a témáról. Annyi bizonyos, hogy 
a tervezett egészségház az ún. V. 
ütem területén épülhet meg, és 
megközelíthető lesz a Rákóczi út-
ról, a SPAR áruház mellett épülő 
bekötő úton.

adókedvezmények
Az elmúlt lapszámban közöltük 
a különböző adónemek hatályos 
összegeit. Itt olvashatók a kedvez-
mén�ek, illetve a mentesség krité-
riumai. Az önkormán�zat hatál�os 
rendeletei a város honlapján – 
www.koszeg.hu – megtekinthetők.
• Építményadó – Adómentesség
4. §(1) Mentes az építményadó alól 

a magánszemély tulajdonában 
álló lakás, a lakáshoz, üdülőhöz 
tartozó gépjárműtároló, továbbá 
az ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zés alapján garázsnak, gépjármű-
tárolónak minősülő építmény.
(2) Mentes az építményadó alól 
belterületen a 30 m2 hasznos 
alapterületet meg nem haladó 
üdülő és külterületen a 30 m2 
hasznos alapterületet meg nem 
haladó építmény, amennyiben az 
adó alan�a magánszemél�. 
(3) Az (1)–(2) bekezdés nem 
alkalmazható a vállalkozó üzleti 
célt szolgáló épülete, épületrésze 
utáni építményadó tekintetében. 

• Telekadó – Adókedvezmények
6. §(1) Az önkormányzat illetékes-

ségi területén legfeljebb egy bel-
területi épülettel be nem épített 
földterülettel rendelkező magán-

személy adóalany az egyébként 
fizetendő adó

– 50%-ának megfelelő ked-
vezményben részesül, amennyi-
ben az adóköteles ingatlana a 
Helyi Építési Szabályzat alapján 
üdülőterületen fekvő telek
– 50%-ának megfele-
lő kedvezményben részesül, 
amennyiben a tulajdonát képe-
ző telek megközelítésére szol-
gáló köz- vag� magánúton az 
elektromos és az ivóvízvezeték 
nincs kiépítve.

(2) Az (1) bekezdés nem alkal-
mazható a vállalkozó telke utáni 
telekadó tekintetében.

• Magánszemélyek kommunális 
adója – adómentesség
8. §(1) Mentesül a kommunális adó 

alól az az építmén� és telek, amel� 
után a tulajdonosnak építmén�-
adó-fizetési, illetve telekadó-fize-
tési kötelezettsége keletkezett.
(2) Mentes az adó megfizetése alól:

a) az, akinek egy főre eső jöve-
delme a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj 150%-át 
nem haladja meg.

(3) Mentes a lakástulajdoni és 
bérlet utáni kommunális adó-

egészségház

Változott 
a telekadó
A képviselő-testület megváltoztatta 
a telekadóról novemberben hozott 
rendeletét, vagyis kedvezőbbé tette 
az adó mértékét. A rendelet koráb-
bi vitájában is megfogalmazódott – 
Rába László felvetése alapján – a 
kedvezőbb adózási díjtételre vonat-
kozó igén�, de akkor nem hangzott 
el elegendő érv. A január 1-től ér-
vénybe lépett adórendelet szerint 
az épülettel be nem épített föld-
terület esetén 300 m2-ig nem kell 
adót fizetni, míg a 300 és 1500 m2 
teleknagyságok esetén 50 Ft/m2/
év az adó mértéke, illetve az 1500 
m2-t meghaladó részre – a rendelet 
módosítása alapján – 10 Ft/m2 az 
adó mértéke. Ez a változás 95 tu-
lajdonost érint.

Az igazgatói feladatokat dr. Kapiller 
Sarolta látja el, aki tizenhárom és 
fél évet töltött el a közigazgatás-
ban. Elmondása szerint 21 évig 
tanult a magyar felsőoktatásban. 
Ezer km-ről érkezve a tanári pá-
lyafutását a Jurisich Miklós Gim-
náziumban kezdte. Az elmúlt év 
december 20-án mutatkozott be 
a képviselőknek a testületi ülésen, 
ahol így fogalmazott: „Nem szok-
tam meghatódni, hiszen tanárként 
mesterségem a beszéd. Most mégis 
meghatódott vagyok. Az életben 
egyik legnagyobb ajándék az, hogy 
most itt, Kőszegen lehetek. A ma-
gyarországi életemet 1984-ben 
Kőszegen kezdtem. A gimnázium 
akkori igazgatója képesítés nélkül 
a gimnázium tanárává fogadott. Ez 
volt az a pillanat, amikor elindult a 
pályám. Tanítványaim most is kül-
denek karácson�i üdvözletet. … 
A befogadók bizalmát igyekszem 
meghálálni.”

KZ

fizetési kötelezettség alól az a 
magánszemél�, aki a tárg�évet 
megelőző évben 6 hónapot 
meghaladó időtartamban aktív 
önkéntes tűzoltó testületi szolgá-
latot látott el. 
(4) A (3) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek együttes meglét-
ét – büntetőjogi felelőssége tuda-
tában – önkéntes tűzoltó testületi 
tag esetében a parancsnok, ez 
utóbbi, illetve az egyesületi elnök 
tekintetében pedig a szervezet 
két tisztségviselője igazolja.

• Adókedvezmények
9. §(1) Az egyébként járó adó 

50%-át fizeti az az adóalany, aki 
az előző év végéig a 70 életévét 
betöltötte és nincs vele együttélő 
vagy eltartásra kötelezhető közeli 
hozzátartozója, továbbá havi jö-
vedelme a mindenkori legkisebb 
nyugdíj 200%-át nem haladja 
meg, és ezeket a körülmén�eket 
az önkormányzat jegyzője (adóha-
tóság) előtt megfelelően igazolja.
(2) Az egyébként járó adó 50%-
át fizeti az a magánszemély, aki a 
tárgyévet megelőző évben 6 hó-
napot meghaladó időtartamban 
tényleges polgárőri szolgálatot 
látott el és ezt a polgárőrség pa-
rancsnoka – büntetőjogi felelős-
sége tudatában – igazolja.
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„első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Amil�en kilátástalanul indultunk el 
az előző évben, és amennyi pénz-
ügyi, likviditási problémával küz-
döttünk az év során, ol�an jól vég-
ződött a 2012-es év Kőszeg Város 
Önkormán�zata számára. Nemcsak 
a 150 milliós működési hiányunkat 
„dolgoztuk le”, hanem némi pénz-
maradvánnyal fordultunk át 2013-

ra. Ez annak volt köszönhető, hogy 
a város nehéz an�agi hel�zetét 
minden lehetséges hel�en és mó-
don hangoztattuk és jeleztük. En-
nek eredmén�e, hog� a Kormán� 
december 18-i határozata alapján 
Kőszeg Város Önkormányzata ré-
szére 350 millió forint támoga-
tás került jóváhagyásra, mel� az 
önkormányzat által ellátandó fel-
adatok biztosítására fordítható.
Ezzel sajnos csak átmenetileg ol-
dódtak meg a problémáink, ugyanis 
az új állami finanszírozási rendszer 
és Kőszeg saját bevételeinek gyen-
gesége miatt az önkormán�zati 
feladatellátás rendszerében ismét 
hiány mutatkozik, mel�nek ke-
zelése nem egyszerű feladat, mivel 
2013-ban már nem fogadható el 
működési hiánnyal költségvetés.
Ez azt is jelenti, hogy a nem kötelező 
feladatokra (támogatások, rendez-
vények, kitüntetések, fejlesztések) 
csak abban az esetben tervezhetünk 
finanszírozást, ha a kötelező fel-
adataink ellátása biztosított. Bízom 
benne, hogy a tavalyi esztendőhöz 
hasonlóan találunk megoldást, de 
addig is szükség lesz az érintettek 
megértésére és türelmére. Bízva eb-
ben, kívánok minden kedves Olvasó-
nak egészségben és eredményekben 
bővelkedő 2013-as esztendőt!
 Huber László
 polgármester
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bozsok – kőszeg – Velem
Január 1-től törvényi változások 
miatt megszűnt – elnevezésében 
– „Kőszeg Város Polgármesteri 
Hivatala”, helyette megalakult a 
„Kőszegi Közös Önkormányza-
ti Hivatal”.  Ehhez csatlakozott 
Bozsok és Velem önkormányzata.  
Ennek elsődleges rendeltetése – a 
korábban önálló polgármesteri 
hivatalhoz hasonlóan – a döntés-
előkészítés, illetve a döntések vég-
rehajtásának szervezése. Mindkét 
funkció kiterjed mind az önkor-
mán�zati, mind pedig az államigaz-
gatási döntésekre, függetlenül attól, 
hogy azok a képviselő-testület, a 
polgármester, vagy a jegyző hatás-
körébe tartoznak. Önkormányzati 
ügyekben meghatározó, hogy a 
döntés joga főszabályként a kép-
viselő-testületet illeti meg. A fősza-
bály alapján mindhárom településre 
külön-külön igaz, hog� az ott meg-
választott képviselők hozzák meg az 
önkormán�zat rendeleteit.
A jogalkotás alapját jelentő szak-
mai alternatívák feltárása, a jogi 
környezet bemutatása a hivatali 
apparátus feladata. Az elfogadott 
határozatok végrehajtásának szer-
vezésében is feladatot kapnak a 
hivatal alkalmazottai. Egyedi sa-
játosság, hogy több önkormány-
zat döntéseit készítik elő, ezért az 
egyes települések lehetőségeinek, 
igényeinek figyelembe vétele el-
engedhetetlen az alkalmazottak 
színvonalas munkavégzéséhez. A 

közös önkormán�zati hivatal szer-
vezeti felépítését a három érintett 
képviselő-testület együttesen hatá-
rozta meg.
Bozsokon december 19-én tar-
tottak  közmeghallgatást, ahol az 
éves eredményekről, 
feladatokról szóló 
tájékoztatás mellett 
Darabos Béla pol-
gármester bemutat-
ta a „Közös hivatal” 
Velemben működő 
kirendeltségének ve-
zetőjét, Bernáth Il-
dikót. A faluvezető 
elmondta, hog� az 
új hivatali rendszer „felállításánál 
sikerült elérnünk azt, hog� a lakos-
ság kiszolgálása ezután is színvo-
nalas, megbízható módon legyen 
biztosítva. Sikerült elérnünk, hogy 
nem kellett utcára tennünk eg�et-
len dolgozónkat sem.  … ,hog� 
a lakosság érdekeit maximálisan 
kiszolgáló kirendeltség működhet 
Velemben.”   
Bozsok és Velem aktuális üg�eit 
intéző hivatal Velemben működik, 
a Rákóczi út 73. szám alatt, ahol 
korábban a körjegyzőség tevé-
kenykedett, de feladata megszűnt. 
A megszokott ügyfélfogadási rend-
szer nem változott. Horváth Mik-
lós polgármester szavai szerint fél 
évnél hosszabb egyeztetések után 
alakult ki a közös hivatal. Koráb-
ban ezernyi szál kötötte össze a 

településeket, íg� a mostani nem 
jelent újdonságot, de az üg�intézés 
menete új. A faluvezető hangsú-
l�ozta, hog� a létrehozott közös hi-
vatal mindhárom település érdekét 
szolgálja. Példaértékűnek nevezte 
az elmúlt hónapokban tapasztalt 
háromoldalú együttműködést.

KZ

Uszoda
Január 21-én újra megnyílt. Az 
iskolák „átadásából” származó jó 
hír gyorsan elterjedt a városban. 
A hosszú leállás után a Vas Megyei 
Intézményfenntartó Központ és a 
Dr. Nagy László EGYMI elvégezte 
a karbantartási munkákat. Meg-
történt a fűtés, vízforgatás, uszoda-
technikai berendezések felújítása. 
Várják az úszni vágyó lakosokat, a 
triatlonozókat, biztosított az úszás-
oktatás a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Kőszegi Tanke-
rület diákjai számára. Korábban 
a város félévenként öt millióval 
támogatta a diákok úszásoktatását, 
amire ezentúl nem lesz szükség. 
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a város múzeuma
A Kőszegen működő öt múzeumi, 
kiállítási egység 2013. január 1-től 
a város fennhatósága alá került. Az 
egyedi történeti értékeket bemutató 
intézmén�t az eg�ik alapítóról ne-
vezték el, íg� ezentúl a „Báró Miske 
Kálmán Múzeum” nevet viseli.
Az átvételre, a Vas megyei Múze-
umok Igazgatóságától, törvényi 
kötelezettség alapján került sor. 
A városvezetés célja volt, hog� az 
önkormányzat által történő működ-
tetés során önfenntartó legyen a 
múzeum. Ehhez szükség volt a tör-
vényi szabályozásban leírt „területi 
besorolás”-ra, amelyben a többihez 
képest magasabb a normatíva, az 
állami támogatás, és a jelenleginél 
több szakképzettséggel rendelke-
ző munkatárs meglétét írja elő a 
törvény. Viszont az elmúlt években, 
az egykori, kőszegi szakemberek 
Szombathelyen végezték a mun-
kájukat. Megszűnt az országban is 
egyedinek minősíthető „textilresta-

urátori” tevékenység. Amikor az ön-
kormányzat megkezdte az átvételről 
szóló tárg�alásokat, akkor derült ki, 
hogy több értékes muzeális tárgy 
máshol van, és a korábbi működés-
ből adódóan sorakoznak a kifizetet-
len számlák. Az átvétel decemberi 
aláírása késlekedett, de a végső 
határidőre megtörtént. A képviselők 
az alapos vita során meghatározták 
a múzeumok átvételének feltétele-
it, kitértek a máshol lévő tárgyak 
tulajdonjogá-ra is. Huber László pol-
gármester a december 20-án tartott 
testületi ülésen bejelentette, hogy a 
múzeumok korábbi tartozásait a ko-
rábbi fenntartó kiegyenlítette.
A Báró Miske Kálmán Múzeum 
igazgatói feladatainak ellátására 
2013. június 30-ig megbízták Ré-
vész József történészt, aki korábban 
is ellátta a helyi vezetői felada-
tokat. A második félévtől öt évre 
szóló igazgatói megbízásra szóló 
pál�ázatot írt ki az önkormán�zat.

az alapítás története
Miske Kálmán, báró (Bodajk, 
1860. nov. 25. – Kőszeg, 1943. 
márc. 5.): ősrégész. 
A Velemszentviden feltárt őskori 
ipartelep világhírt szerzett számá-
ra a régészek között. Az innét nag� 
számban előkerült bronzkori és 
kora vaskori an�ag a meg�ei mú-
zeumban található.
A kőszegi múzeum alapítására 
vonatkozó döntés a Tanácsköztár-
saság idején, 1919. május 18-án 
született meg. Akkor „Miske Kál-
mán kőszegi lakost szemelték ki” 
a vezetésre. A Kőszeg és Vidéke 
újság 1894. július 15-i lapszá-
mában így ír: „az egy Jurisich-féle 
zászlón kívül nincs már a városhá-
zán becsesebb régi tárgy”. A fele-
lős szerkesztő egyben felhívással 
fordult a lakosság felé, mert az 
adakozással „megvethetnék alap-
ját a helyben alapítandó nyilvános 
múzeum gyűjteményének”. Hosz-
szabb szünet után, 1901-ben az 

újság közzéteszi a gyűjtőmunkára 
alkalmas személyek – Chernel 
István és Miske Kálmán – nevét. 
Majd 1930-ban megalakult a 
Múzeum Bizottság. A városatyák 
döntése szerint az ostrom 400. 
évfordulójára megépítendő Hősök 
Tornyában tervezték elhelyezni a 
múzeumot. A torony az 1932. évi 
jubileumi ünnepségek kezdetére 
csak külsőleg készült el, ezért a 
múzeum megn�itása ideiglenesen 
a Jurisics-várban történt meg. En-
nek szervezésével Miske Kálmánt 
bízták meg. Később az igazga-
tás feladata a nagy elfoglaltságú 
Miske Kálmán kezéből teljesen 
Visnya Aladárra szállott, aki 1937-
ben, mint tanár, nyugdíjba vonult, 
hog� egészen a múzeumi munká-
nak élhessen.
(A történeti áttekintés: ÷Szövényi 
István: Kőszeg, helytörténeti ta-
nulmányok” kön�v /kiadva 2010./ 
alapján készült.)

Új kiállítás
Az elmúlt év nyarán „Kőszegi vár 
évszázadai” címmel készült el egy 
kiállítás a Jurisics-várban, amely 
várhatóan tavasztól lesz látogatha-
tó, amikor befejeződik a történelmi 
emlékünk felújítása. Kérésünkre 
a zárt kapuk kinyíltak, így ízelítőt 
adunk a látottakról. 
A kiállítást a meg�ei múzeum ké-
szítette el eg� pál�ázaton n�ert 

hatvan millió forintos támogatás-
ból. A korábbi, a közönség elé vitt, 
bemutatott anyagtól jelentősen 
eltérő, újszerűen feldolgozott em-
lékeket láthat a betérő a régi, de 
gyönyörűen felújított termekben. 
Ezek közül három még üresen áll, 
mert ide időszaki kiállítások kerül-
nek majd. A vármúzeum terme-
iben a Jurisics-vár története kap 
elsődleges szerepet, bemutatva az 
ásatási emlékeket. Jurisics Miklós 
élete a központba került, a kopor-

sótöredéke egy kuriózum. Szemnek 
látván�os Francz Bálint: „Kőszeg 
látképe 1746-ból” című festmé-
nye (felvételünkön). A bemutatott 
anyagban külön termet kapott az 
Esterházy család, amely 1695-től 
birtokolta a kőszegi várat, majd 
1931-ben a honvédségnek adta el. 
Először laktanyaként, majd 1950-
től terményraktárként használták. 
Idén lesz ötven éve annak, hogy 
megkezdődött a kulturális célú 
hasznosítása.

Spang Ede Budapesten él, katona-
idejét ’84-től Szombathelyen töl-
tötte. Leszerelése után járt először 
Kőszegen. Ezt követően, amikor te-
hette, visszatért. Tíz évvel ezelőtt a 
„Strucc”-ban ebédelt, azóta itt fog-
lal szobát minden év végére, ahogy 
mondja „a családias vendéglátás 
miatt”. A múlt év végén is két he-
tet Kőszegen töltött. Nyaranta azért 
jön ritkábban, mert nincs „víz”, hi-
án�olja az uszodát. Jól ismeri a vá-
ros rendezvényeit, a Kőszeg és Vi-
déke újság egyik hűséges olvasója. 
Ezúton is köszöni a kőszegieknek 
a mindenkori barátságos fogadta-
tást, a segítőkészséget, ezért is érzi 
jól magát a városban. Sokat jelent 
számára a levegő tisztasága, a he-
gyek varázsa.  „A tiszta, napsütéses 
időben a táj szépsége egy varázs.” 
Az itt töltött idő alatt sok embert 
megismert, elsőként az „újságos 
Zsuzsát” említi. 
Spang Ede jó hírnöke a városnak, 
mindenkor szívesen ajánlja ismerő-
seinek Kőszeget.

a visszatérő
vendég
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az EB-re, egy pontszerző ötödik helyet céloztam 
meg. A többiek mind éremre hajtottak, mond-
tam magamban, én miért ne? Végig ez járt az 
eszemben, ez motivált. Csak azért imádkoztam, 
nehogy orosszal sorsoljanak össze, mert ők a 
legjobbak.  A tizenegy ellenfélből csak kettő volt 
orosz. Erre kihirdetik: Hámori – orosz. A sírás 
fojtogatott. Most mi lesz? Rengeteg ismerős, kő-
szegi, legalább negyven ember jött a meccsre. Ez 
annyira motivált, úgy mentem fel a ringbe, hogy 
győztesként fogok lejönni. Sikerült megverni az 

orosz fiút 10:5-re. A következő ellenfelem egy 
– korábbi EB-bajnok – ukrán versenyző volt. Az 
első menetben rám is számoltak, nagyon meg-
szédültem, szerencsére elég nagy különbséggel 
meg tudtam n�erni ezt a menetet. Aztán jött a 
svéd fiú, vele volt a legkönnyebb meccsem. A 
döntőben egy fordított alapállású grúzzal bok-
szoltam, a jobb keze volt elől. Ez nekünk nagyon 
furcsa. Az első menetet egy ponttal ő nyerte. 
Utána én vezettem. A harmadik menet végén az 
edzőm, Varsányi Áron kiabált, mindenki menjen 
a sarokba. Amíg a kezem fel nem emelték, nem 
hittem el, hogy megnyertem. Sikerült! Azóta van 
eg� tetkóm, íg� szól: Az álmok valóra válnak, ha 
teszünk érte valamit.
– Az elmúlt évben ifi és felnőtt magyar baj-
nokságot is nyertél. Tizenhét évesen felnőtt 
magyar bajnokságot nyerni ökölvívásban 
ritkaságszámba megy. Hámori Ádámnak, a 
kőszegi Fitt Boksz Ökölvívó Egyesület büsz-
keségének ez sikerült december elején Deb-
recenben. Ráadásul a döntőben a címvédő, 
hazai szorítóban bunyózó, Nagy Péter elleni 
13:10 arányú győzelemmel.
– Az ifi bajnokság után Áron vetette fel, induljak 
a felnőtt kategóriában. Jó lesz tapasztalatszer-
zésnek, úgyis kevés meccsszámom van. Ez az 
ifi után három héttel volt. A megterhelő munka 
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kávészünet Hámori Ádám európa-bajnokkal
 az álmok valóra válnak, ha teszünk érte valamit

A 190 centis 75 kg-os félnehézsúlyú boksz-
bajnok – a sportolói körökben „szőke cik-
lonnak” becézett –, Hámori Ádám január 
végén tölti be a 18-at. Kőszegen él szüle-
ivel és hugával. Ha nem tudnám, hogy az 
egyik legmarkánsabb küzdősport, a ma-
gyar ökölvívás egyik nagy ígérete, inkább 
gondolnám, hogy verseket ír, koncertekre 
és kiállításokra járva tölti szabadidejét.  Az 
Európa-bajnokságon első, a világbajnok-
ságon ötödik helyezést ért el. A volt szö-
vetségi kapitány, Szántó Öcsi bácsi szerint 
2016-ban ott lehet az olimpián. Szimpati-
kus fiatalember, aki tudatában van sikere-
inek, de nincs elszállva tőlük, mert nagyon 
keményen dolgozik azokért. Beszélgetésünk 
meggyőz arról, amit Madárnál is, Kokónál 
is láthattunk, ehhez a sporthoz is intelligen-
cia kell. A Béri Balogban végezte az általá-
nost. Szombathelyen tanul az Orlayban, a 
Kereskedelmi és Vendéglátó Iskolában egy 
kéttannyelvű osztályban, az ötéves tago-
zaton. A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 
tizennyolc órában tanulta a németet. Leg-
közelebbi célja a tanulmányait illetően az 
érettségi. Még nem döntött, merre tovább.  
Maradhat a suliban is még egy kétéves fel-
szolgálói képzésen, de a Testnevelési Egye-
tem is szóba jöhet Budapesten.
– Birkózóként diákolimpiai bajnok voltál. 
Neved hallatán mégis a sikeres bokszoló tel-
jesítményére kapjuk fel egyre gyakrabban a 
fejünket.
– Egyetlen okom volt a váltásra. Birkózóként 
a heti két edzésnél többre nem volt lehető-
ségem. Egyik nagyon jó barátom hívott meg 
Varsányi Áron bokszedzésére. Gondoltam egy 
plusz tréning segíthet az erőnlétemen. Nagyon 
megtetszett és ottragadtam. Igazából nem 
gondolkodtam azon, hogy a birkózó sikereimet 
meg tudom-e őrízni, vagy eredményes ökölvivó 
leszek-e. Egyszerűen jól éreztem magam. Új 
dolgokat tanultam. Persze őrlődtem magamban, 
mert édesapámnak hónapokig nem mondtam el, 
hiszen ő is birkózott és azt szerette volna, ha én 
is azt folytatom. Nem tudta, hogy bokszedzésre 
járok. Aztán jött egy tiroli meccs lehetősége, el 
kellett mondanom neki, eléggé kiborult. Egy heti 
győzködés után enyhült meg, azzal, hogy ha jól 
sikerül a mérkőzés, a továbbiakban meglátjuk, 
mi legyen… de most már ő is örül a váltásnak.  
Szili Pistára mindig felnéztem, mióta én is bok-
szolok, nag�ra tartom. 
– Az Európa-bajnokságon első, a világbaj-
nokságon ötödik lettél.
– Az EB előtt négyhetes edzőtáborban voltam 
Tatán. Akartam, hogy válogatott legyek, kijussak 

másfél-két hétre korlátozódott. Ráadásul egy 
héttel a meccs előtt megsérült a kezem. Kesztyű-
zés közben összeütöttünk az edzőpartneremmel. 
Bedagadt az ujjam, mozdítani sem tudtam. Hála 
Pusztai Szilveszter doktor úrnak – fiatalként ő 
maga is bunyózott – egy héten keresztül kezelt 
és hozott rendbe lézerterápiával. A meccsek 
alatt nem is emlékeztem a sérülésre. Az első 
napon egy csepeli versenyzővel kerültem össze, 
egy tízessel idősebb volt nálam.  Hamar éreztem 
az ütőtávot. A második meccstől Áron féltett, 
mert aktív versenyző korából ismerte a 30 éves, 
nagyon erős győri ellenfelemet. Sok ponttal ve-
zettem. A második menetben rá, a harmadikban 
pedig rám számoltak. N�olcnál kezdtem kitisz-
tulni, egyből visszaütöttem. Többször találtam. 
Lábon kimozogtam a meccset. Meglett az érem.  
Mint az EB-n, itt is azt hajtogattam magamban, 
ha idáig eljutottam, nincs megállás!  Végül egy 
vecsési sráccal mérkőztem, aki a korábbi két 
mérkőzését kiütéssel nyerte. Ellene mindjárt há-
rom ponttal vezettem, jóformán ütést sem kap-
tam. A második menetben rá kellett számolni. 
Az edzője bedobta a törülközőt. A döntőben a 
hazai, debreceni versenyzővel mérkőztem, aki az 
előző éven nyerte a felnőtt bajnokságot.  Az első 
menet 3:3 lett, éreztem, meg tudom n�erni, ki-
csit fokoztam a tempót, végül 3 ponttal nyertem.  
Így lettem felnőtt magyar bajnok.
A nagyszerű siker jutalma máris megvan. Ádám 
a nagyválogatottal január 7-én Kubába repült 
tizenkét napos havannai edzőtáborba, ahol a 
világ legközvetlenebb élvonalába tartozó kubai 
klasszisokkal együtt készülhetnek legjobbjaink.
   Kiss János
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szilveszter 
Sokan érkeztek szilveszterkor Kő-
szegre, de nem elegen, mert ma-
radtak üres vendégszobák. Az év 
végén sokfelé lehetett látni célta-
lanul sétáló idegeneket, a „város 
vendégeit”. A kellemes téli, nap-
sütéses idő viszont kivezette a tú-
rázókat a hegyekbe. Információnk 
szerint a Keresztkúton, a pihenő 
paradicsomban egy család búcsúz-
tatta békében az Óévet. Halkan és 
kevesen köszöntötték az Újévet éj-
félkor a Fő téren, kevesebb rakéta 
repült a levegőbe. Több vendéglá-
tós megfogalmazása szerint ez a 
tendencia évek óta meghatározó. 
A rövid tűzijáték a Szentháromság 
szobor környékére koncentrálódott. 
Az Írottkő Hotel vendégei is csak 
saját petárdáiknak örülhettek. Bent 
az aulában viszont nem volt kősze-
gi szilveszterező, 50%-ban a visz-
szatérő törzsvendégek töltötték ott 
az év végét. Hajnalig szórakozott a 
középkorú és ennél idősebb ven-
dégsereg. Január 1-jén, délben az 
aulában hagyományteremtő szán-
dékkel újévi koncertet hallgattak a 

vendégek, amely jövőre nyitott lesz 
a kőszegiek számára is.
A városban csak néhány helyen 
tartottak bált szilveszterkor, viszont 
több vendéglátós arról számolt be, 
hogy „sok kőszegi választotta ezt a 
szórakozási formát”. A kérdéseink 
n�omán terítékre került az is, ami 
nincs: az advent időszakában kevés 
a turistát vonzó program a bel-
városban. Úgy tudjuk, az Adventi 
vásár gondolata, a bécsi mintájára, 
már régóta megfogalmazódott. Az 
„álomról” terjed egy kép Facebook-
on is, ahol a látván�képen az árusító 
helyek is láthatóak. Egyes megfo-
galmazások szerint sok, nag�on sok 
munkával ez is ol�an sikeres lehet, 
mint az „Orsolya-napi vásár”.  

KZ

a szombathelyi Kacagó Kocogók 
bizton irigykedve figyelték volna. 
A várudvarról pezsgőpukkanásra 
induló, sokszínű jelmezes társaság 
futása során nem spórolt a hang-
erővel, így aki még nem kapcsolt 
volna, megtudhatta: ideje nekilát-
ni az óév búcsúztatásának. A célba 
kipirulva visszaérő résztvevők is 
lelkesen koccintottak s kívántak 
eg�másnak minden jót a 2013-as 
esztendőre.

A jó időnek és a korábbi évek jó 
hangulatának hála sokan jöttek 
el a JVMK által szervezett vidám, 
szilveszteri kocogásra. A múlt szá-
zad kilencedik évtizedének végén 
búcsúztatták először sportosan az 
évet edzők, testnevelők, sportolók, 
sportszerető amatőrök és diákok. 
Voltak esztendők, mikor csak pá-
ran gyűltek össze, néhány év ki 
is maradt, de az idei érdeklődés 
igazán látván�os volt. A létszámot 

Vidám szilveszteri kocogás

Január 31-én torkos csütör-
tök lesz, amikor fele annyiba 
kerül az étel és italfogyasztás. 
Az akcióban részt vesz Bozsokon 
az Aranypatak Vendéglő, 
Horvátzsidányban a Margaréta 
Csárda, Kőszegen a Bécsikapu 
Étterem és az Arany Strucc Étte-
rem. Asztalt célszerű foglalni!!!!

Maligántúra
Az új esztendő első szombatján 
tízedik alkalommal indult a hel�i 
horvátok eg� csoportja, hog� le-
küzdje a hagyományos Maligántúra 
nehéz „terepakadályait”. A számos 
bor- és pálinkakóstolóval színesített 
téli erdőjárás Harangozó Vilmos es-
peres plébános úr pincéjétől (a ké-
pen) indult. Elsőként Stajrits Ferenc 
vendéglátását élvezhette a minteg� 
harmincfős csoport. A Mohás for-
rásnál, a „meglepetés megállóban”,  

a csoport új tagja, Huber László 
polgármester úr lepte meg finom 
kort�olnivalóval a lelkes vándoro-
kat. A következő állomásokon Ávár 
Imre, majd Nagy Kálmán szívélyes 
fogadtatásának és marasztalásának 
sem tudtak ellenállni az elszánt tú-
rázok – újabb finomságok társasá-
gában – dalos jókedvvel gyűjtöttek 
erőt, hogy elérjék végcéljukat, a 
Stefanich Pincészetet, ahol már az 
érkezéskor muzsikaszó és persze 
újabb ízletes nedű, finom étel fo-
gadta a borkóstoló társaságot. 

TáF
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Öt éve zárva – a határ nyitva
A kőszegi határátkelő, határellenőrzési pont 
2007. december 20-án zárt be a schengeni 
határ megnyitásával. Ezt követően „szabad” lett 
az út Ausztria, Nyugat-Európa irányába, amire 
évtizedekkel korábban gondolni sem mert senki. 
A határátkelő utolsó napjáról a Kőszegi Hírmon-
dó újságban tudósítottunk. Aznap éjfélkor Takács 
Mónika zászlós, ügyeletvezető-helyettesként 
zárt le egy történelmi korszakot. Erre a pilla-
natra összegyűltek az aktív és nyugdíjba vonult 
határőrök, és együtt énekelték el a Himnuszt. Az 
utolsó nap este az osztrák munkából hazatérők 
kérték – az utókornak megörökítve – a kőszegi 
határátkelő aznapi bélyegzőjét. Éjfélkor az Euró-
pai Borlovagok kőszegi és osztrák tagjai pezsgő-
vel köszöntötték a határn�itást.

Szabó Béla alezredes 22 évig volt parancsnoka 
a határátkelőnek, amit a kőszegeik FEP-ként, 
forgalom ellenőrzési pontként ismertek. A pa-
rancsnoktól a határállomás életéről kaptunk 
tájékoztatást. A kezdeti időszakban, 1967-ben 
háromezren lépték át a határt, míg 1989-ben 
százezernél többen. A vasfüggöny időszakában 
a határállomás megközelítése – a megelőző 
többszörös ellenőrzés mellett – csak útlevéllel 
volt lehetséges. A Nemezgyár előtt, a kifelé ha-
ladó úton határőrök ellenőrizték a forgalmat, az 
utazók csak útlevél birtokában mehettek tovább. 
A beléptető sorompó után a katonák elkérték az 
okmányokat, amit faxon Budapestre küldtek. Ha 
megérkezett az engedély, akkor mehetett tovább 
az utas. Ausztria irányába szabad utat biztosító 

sorompót az őr csak jelzésre nyitotta fel, majd az 
autó áthaladása után rögtön zárta. Alapszabály 
volt, hogy egyidőben a belépő és kilépő sorompó 
nem lehetett n�itva. Alkalmanként itt is volt pró-
bálkozás a tiltott határátlépésre. A hetvenes évek 
végén kőszegiek IFA-val akarták áttörni a sorom-
pót. Nem tudták, hogy ez lehetetlen. Oldalt mé-
lyen bebetonozva volt rögzítetve a zárrúd, amit 
vastag, több szálból álló sodronykötél erősített 
meg. Ezt egy T34-es sem szakította volna át. 
(A mellékelt fotók a Kőszegi Hírmondó archivált 
felvételeiből származnak.)

KZ

köszönet
Életem egyik fontos állomásához érkezve, úgy 
érzem, hálával tartozom a mindenható Istennek, 
hogy az ő segítségével otthonra találtam Kőszeg 
városában. A kőszegiek befogadtak, amiért kö-
szönetet mondok. 
Köszönetet mondok eg�házi elöljáróimnak azért, 
hogy nyolc éven át, bizalomra épülő sekrestyés 
szolgálatot végezhettem. Most életem változást 
hozott, új feladatok várnak rám, de továbbra is 
Isten népének hűséges tagja akarok maradni, 
családommal eg�ütt.
Őszinte hálával a szívemben!

 Pfeiffer Tibor, volt sekrestyés
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„a haza minden előtt”
Hetven évvel ezelőtt, január 12-én a Don-
kanyarnál kezdődött a 2. magyar hadsereg 
pusztulása. A frontra induló közel 200 ezer 
fős hadsereg – a történészek adatai szerint – 
125-128 ezer fő veszteséget szenvedett, mert 
ennyien elestek vagy fogságba kerültek vagy 
megsebesültek.
Január 13-án 14 órakor emlékeztek meg a hő-
sök emlékművénél, a Szent Jakab-templom előtt 
a hazájukért életüket áldozó katonákról. Ekkor 
érkeztek Kőszegre a „Soproni Történelmi és 
Hadijátszó Baráti Kör” hagyományőrző katonái 
egy embert próbáló útról. Előző nap a Soproni 
megemlékezés után gyalog indultak Kőszegre. 
Éjfél előtt érkeztek Sopronhorpácsra, ahol az 
egykori TSZ-major területén éjszakáztak önként 
vállalt „háborús körülmények” között. Reggel 
„hadrendbe álltak”, a falu emlékművénél fejet 
hajtottak a hősök előtt, majd az erdőkön át gya-

logoltak Kőszegre. A fagyott talaj próbára tette 
az önkénteseket, kicsit elszakadtak eg�mástól, 
amikor Ólmodon, az egykori határőr laktanya 
helyén haladtak el. Ütemesen haladtak, amit 
felvételeink is bizonyítanak, bár a bakancs, a 
csizma törte a lábukat. Tizenketten tiszteleg-
tek a Szent Jakab-templom előtt a Himnusz 
alatt. Giczy József köszöntőjét követően Huber 
László polgármester Kőszeg háborús áldozata-
iról beszélt, és megköszönte a hagyományőrző 
katonáknak, hog� az emlékmenettel eljöttek 
városunkba. Rába Kálmán a Don-kanyarban 
harcoló katonák keg�etlen körülmén�ek között 
véghezvitt küldetéséről beszélt, felidézte egyik 
sebesült üzenetét: „a haza minden előtt”! 

KZ

Kőszegen a MOL benzinkútnál mindenki 
leadhatja a használt étolajat. Akik tudtak 
erről, és védik a környezetet, korábban is itt 
helyezték el a háztartásban keletkezett hasz-
nált olajat. Tegyék ezt egyre többen! Csator-
nába öntve, vagy szeméttel elszállíttatva ne 
szennyezzük a környezetünket! Az utódok 
köszönik a jócselekedetet.

Hójelentés
A fotón csillog a hó. A várárokban szánkózók 
örültek a havazásnak, a velemiek pedig – az 
elzártság után – a katasztrófavédelem által 
kiszállított kenyérnek. A Hegyalja falvait hótor-
laszok zárták el, január 18-án a hómarók tették 
szabaddá.  Nemescsó után, a Pusztacsó elága-
zónál esélytelen volt az áthaladás, Kőszegpaty a 
„csepregi út” irányából is zárva volt, még január 
19-én is a magas hótorlaszok miatt. Január 18-
án Kőszegfalvától a 87-es úton egy sávon „dö-
cögött” a forgalom, amit a Lukácsháza előtt lévő 

hóátfúvások gátoltak. A falu útjait egy szerződött 
vállalkozó munkagépe tette járhatóvá. Kőszegen 
január 17-én, hajnali háromkor startolt a nyolc 
hótoló, húsz kézimunkás végezte a sürgősségi 
munkát. Harmadnapra az üdülőövezeti utak is 
járhatóak lettek. Ezekben a napokban 30 cm hó 
esett szél kíséretében.



Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!

2013. január 24 - január 27.

2013. január 31 - február 3.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Sertés máj
(Babati és Társa Kft.) 

Cserkészkolbász vagy Disznósajt gyomorban, vf.
(Babati és Társa Kft.)

Sertés hosszúkaraj
csontos (Babati és Társa Kft.) 

Balaton virsli vagy Füstölt páros kolbász
(Babati és Társa Kft.) 

Tolle ESL dobozos tej
2,8 % (Tolnatej Zrt.) 

Sertés hátsó csülök 
csontos

(Babati és Társa Kft.) 

Tóth Hús Göcseji baromfi virsli vagy

Tóth Hús Göcseji baromfi párizsi (Tóth Hús Kft.)

Tóth Hús Szepetki felvágott vagy

Tóth Hús Pulyka pizza sonka (Tóth Hús Kft.) 

399
Ft/kg

1499
Ft/kg

839
Ft/kg

1299
Ft/kg

1339
Ft/kg

199
Ft/db

839
Ft/kg

819
Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.  94/563-090;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.  94/561-568;  9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25.  94/561-637.
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a pénztárca
December 30-án egy pénztárca 
hevert a PENNY parkolójában, a 
földön, amit egy szürke pulóveres, 
sötét mellényes – kb. 40-45 éves 
– „úr” felvett, majd a bal zsebé-
be tett, és a fehér színű autójával 
elviharzott. Mindezt látta a petár-
dás-pavilonban dolgozó férfi, de 
az autó rendszámát nem jeg�ezte 
meg a gyorsan pergő események 
miatt.  A megtalált pénztárcában 
az étkezési jeg�ekkel eg�ütt 24 
ezer Ft várta, hogy élelemre költ-
sék. Egy özvegyasszony a tulaj-
donos, a károsult, akinek nemrég 
távozott el a férje, így egyedül 
neveli a 6 és 14 éves gyermekeit. 
Bizon� a pénztárcájára, különösen 
az abban lévő okmányokra nagy 
szüksége lenne. Nemcsak a sa-
játja, hanem g�ermekei iratait is 
abban tárolta. Az asszony bízott a 
közzétett SMS-ben, de különösen 

abban, hogy a megtalálóban az 
új esztendőben felébred a lelkiis-
meret, és visszajuttatja az iratokat, 
nem mást, hanem csak az iratokat, 
hiszen azokkal semmit nem tud 
kezdeni a tolvaj. 
A károsult – a pénzveszteségen 
kívül – „kálváriát jár”, amíg újra 
megkapja az okmán�okat. A ká-
rosult azt is tudja, hogy a hibát ő 
követte el, mert a vásárlás után, a 
rakodásnál a pénztárcáját az autóra 
tette, majd beszállt és elhajtott. Az 
özvegyasszony figyelmetlen volt, de 
a pénztárcát megtalálhatta volna 
az a „becsületes fiú” is, aki éjszaka 
vitte vissza a táskát a tulajdonos-
nak. A történet ismerői abban bíz-
nak, hog� létezik még lelkiismeret, 
lelkiismeret furdalás, talán a fehér 
autós férfiban is. Mert a becsüle-
tesség bizony létezik. Karácsony 
előtt egy Hunyadi utcai férfi a fiá-
val küldte vissza a tulajdonosnak az 
általa megtalált pénztárcát.

Kámán Z

Jó cselekedet
A Diáksétányon, a boltív mellett, az 
oldalfalba egy keresztény emlék-
hel�et alakítottak ki réges-régen, 
amelynek kora nem ismert. Misére 
menet egy asszony arra figyelt fel, 
hogy egyre elhanyagoltabb. Több 
irányba tette fel kérdéseit, minden-
hol n�itott kapukat talált, és ahog� 

ő fogalmazott „sokan lehetőséget 
kaptak arra, hog� jót cselekedje-
nek”. A jócselekedetet örömmel 
végezték a segítő emberek, akik 
sokan voltak. Az elmúlt évben 
„Nagyboldogasszony ünnepére” fe-
jeződött be a felújítás. Megtartották 
a Szűz Máriát ábrázoló képet. Az 
emlékhely értéke lett az őt ábrá-
zoló, Lourdes-ból származó szobor, 
amely legalább száz éves, és Giczy 

József szüleinek, nagyszüleinek az 
adomán�a. Az adomán�ozó édes-
apától tudjuk, saját tapasztalatai 
alapján, hog� eg�koron a gimná-
zium diákjai iskolába menet, és 
jövet itt fohászkodtak az aznapi jó 
jeg�ekért, és mindezért itt mond-
tak köszönetet. „Ezentúl a keresz-
tén� ünnepek szerint lesz díszítve 
az emlékhely” – ígérte az asszony, 
aki nemcsak felfigyelt a porosodó 
emlékhel�re, hanem gondozza is. 
Az elmúlt évi Mindenszentek ün-
nepén, a Halottak napján öt g�er-
t�át g�újtottak meg itt ismeretle-
nek, és virágokat is elhel�eztek. 
Az ismeretleneknek talán ez volt 
az egyetlen lehetőségük megem-
lékezni szeretteikről. 

KZ
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emlékhel�re, hanem gondozza is. 
Az elmúlt évi Mindenszentek ün-
nepén, a Halottak napján öt g�er-
t�át g�újtottak meg itt ismeretle-
nek, és virágokat is elhel�eztek. 
Az ismeretleneknek talán ez volt 
az egyetlen lehetőségük megem-
lékezni szeretteikről. 

A kőszegi Központi Művésze-
ti Óvoda és Bölcsőde Többcélú 
KIKI nevelőtestülete elindított egy 
„Befogadási-projektet”, mely a 
kicsiknek kínál segít-
séget az óvodai élet 
megkezdéséhez. A 
befogadási időszak 
alatt hangsúl�t kap a 
kicsik érzelmi bizton-
ságának erősítése, a 
szülőktől való elvá-
lás megkönn�ítése. 
Ezt segíti a leendő 
óvodák, óvó nénik 
megismerése is. Idén 

először a Központi Mű-
vészeti Óvoda (Várkör 
42.) – a szülők igényeit figyelem-
be véve – Ovi-Hívogatót szervez, 

mel�re szeretettel 
hívnak minden leendő 
óvodást és szüleiket, 
akik szeretnék az óvo-
dát, óvónéniket köze-
lebbről is megismerni. 
Nég� alkalommal 
várják az érintetteket: 
február 14. – február 
19. – február 26. – 
március 5. délutánon-
ként 15 – 16.30-ig.

leendő ovisok

vészeti Óvoda (Várkör 

mel�re szeretettel 
hívnak minden leendő 
óvodást és szüleiket, 
akik szeretnék az óvo-
dát, óvónéniket köze-
lebbről is megismerni. 
Nég� alkalommal 
várják az érintetteket: 
február 14. – február 
19. – február 26. – 
március 5. délutánon-
ként 15 – 16.30-ig.
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Lakossági apróhirdetés
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Tel.: 06 30/3246-357

• Hordozható fejmosótálat, és fodrász-
modelleket keresek. 
Tel: 06 20/614-8408

Pályázatot írt ki a város autóbusz-közlekedésre
Kőszeg Város Önkormányzatának 
pályázati kiírása Kőszeg közigaz-
gatási területén helyi, autóbusszal 
végzett menetrend szerinti sze-
mél�szállítás közszolgáltatási szer-
ződés keretében történő ellátására
A Kiíró neve, címe, telefon- és 
telefaxszáma: Kőszeg Város Ön-
kormányzata, 9730 Kőszeg, Jurisics 
tér 8. Tel.: 94/562-527; Fax: 
94/562-535
Kapcsolattartó: Ujvári Csaba elő-
készítési munkacsoport vezetője
A pályázat tárgya, illetve meny-
nyisége: Autóbusszal végzendő, 
menetrend szerinti hel�i tömeg-
közlekedés ellátása Kőszeg Város 
vonatkozásában közszolgáltatási 
szerződés keretében, ezen kívül a 
szükséges menetrend, jeg�ek és 
bérletek biztosítása. A személy-
szállítást minimum a meghatáro-
zott számú és helyű megállóhelyet 
tartalmazó, a pályázatban találha-
tó menetrend szerint kell végezni. 
A megállóhel�ek számát és nevét, 

valamint a járatok indulás időin-
tervallumát, a részletes műszaki 
leírást a pál�ázati kiírás tartal-
mazza.
A pályázaton való részvétel feltét-
elei: A pályázat, nyílt, egyfordulós, 
nyelve magyar. Részt vehetnek 
azon belföldi vagy külföldi szék-
helyű szolgáltatók, akik a pályázati 
kiírást megvásárolják és megfelel-
nek az abban foglaltaknak.
A pályázati kiírás ellenértéke, be-
szerzési lehetőségének feltételei: 
30.000,-Ft + ÁFA. A kiírás ellenér-
tékét a Pál�ázó átutalással teljesít-
heti a kiíró az OTP Bank NyRt-nél 
vezetett 11747051-15420909 
számú bankszámlájára. A doku-
mentáció az átutalási megbízás 
másolatával vehető át hétfőtől csü-
törtökig 8-16 óra között, ill. pén-
teken 8-12 óra között a következő 
címen: Kőszegi Közös Önkormány-
zati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics 
tér 8. Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztály)

Az ajánlatok benyújtásának ha-
tárideje és helye: 
2013. március 12. 10:00 óra, 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. emeleti 
137-es kistárgyaló.
Az eredményhirdetés időpontja: 
Az eredményhirdetés tervezett idő-
pontja 2013. március 14. Az ered-
ményhirdetés legkésőbbi időpontja 
a pályázat benyújtásának határide-
jét követő 90 naptári nap.
Szerződéskötés időpontja: A 
szerződéskötés tervezett időpontja 
2013. március 25. A szerződéskö-
tés legkésőbbi időpontja az ered-
ményhirdetés időpontját követő 
90. naptári nap.

Elbírálás módja és szempontja: 
A Pályázati kiírásban meghatáro-
zott alkalmassági követelmén�ek 
és bírálati szempontok alapján az 
összességében legelőnyösebb pá-
lyázatot benyújtó, kizáró okok hatá-
l�a alatt nem álló Pál�ázóval kerül 
sor szerződés kötésre. A pályázatok 
elfogadásáról Kőszeg Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete dönt.
A szolgáltatás megkezdésének 
napja: 2013. április 01.
A szerződés időtartama: 2017. 
december 31.
A teljesítés helye: Kőszeg Város 
közigazgatási területe, teljes vonal-
hálózat.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid határidővel, 
garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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köszönet jár 
Velem: December 17-én ünnepel-
ték az idősek napját, amit először 
’99-ben tartott meg az önkor-
mán�zat. Az akkori gondolatok sze-
rint: „Szeretnénk hozzájárulni ah-
hoz, hogy ebben a faluban minden 
idős ember szívében megszülessen 
a Karácson�. Köszöntjük Önöket, 
akik felneveltek, tanítottak ben-
nünket, példát mutattak ember-
ségből, összefogásból, 
kitartásból.” Az első 
gondolatok tartalma 
azóta sem változott, 
fogalmazta meg a va-
lóságot az eg�kori és 
mostani polgármester, 
Horváth Miklós.
Az elmúlt év „a hit, re-
mény, szeretet” jegyé-
ben indult, és végig-
kísérte az esztendőt.  
A faluvezető kiemelte 
a Gesztenyeünnep 

sikerét, amel� növelte az önkor-
mányzat bevételét. Horváth Miklós 
nyomatékosan így fogalmazott: „az 
eredmén� szervesen hozzájárul ah-
hoz, hogy több mint hat éve az ön-
kormán�zat által nem emelkedtek 
Velem polgárainak terhei.”
Erkölcsi siker, hogy Velem Magyar-
ország harmadik legszebb faluja 
lett. A kitüntető címet egy országos 
internetes szavazáson érdemelte ki 
a település. „Köszönet jár mind-
azoknak, akik önzetlenül szépítik 

a karitász
karácsonya
A Kőszegi Karitász csoport egész 
évben figyel a rászorultakra – kap-
tuk a tájékoztatást Rábai Ferenc 
aktivistától. Rajta kívül még sokan 
dolgoznak a cél érdekében. Éves 
munkájukért köszönet illeti az ön-
kénteseket, különösen azoknak, 
akik adomán�aikkal járultak hozzá 
a segítségnyújtáshoz. Soproni Zol-
tán és a Berari pékség egész évi 
pékáru adomán�a értékes segítség.
December 18-án a plébánia nyug-
díjas csoportjának szervezett a 
Karitász családias találkozót. Elő-
ször Sárközi Antalné, (Ági) a segít-
ségnyújtás fontosságáról beszélt. 
Harangozó Vilmos esperesplébá-
nos a közösség összetartó erejé-
nek fontosságát emelte ki, amely 
nemcsak az advent időszakában 
ad hitet, erőt a mindennapokhoz. 
Pochánné Polesznyák Ágota vezette 
Alpensänger énekkar adventi dalai 
a karácsony hangulatát idézték fel. 
A II. János Pál pápa „Szeressétek 
az öregeket” című szívszorító ver-
sét Kőszegfalvi Ágnes tolmácsolta. 
Megható volt az Árpád-házi Szent 
Margit Óvoda és Általános Iskola 
tanulóinak betlehemes játéka. A di-
ákok, tiszteletük jeléül saját készí-
tésű gyertyát ajándékoztak az idős 
embereknek. A nyugdíjas délelőtt 
jó hangulatú beszélgetéssel zárult.
December 21-én délelőtt a nagy-
családosokat köszöntötte a Kőszegi 
Karitász. A Bersekes diákok hitta-
nos csoportja, Rieglerné Schneider 
Katalin hitoktató tanítványai betle-
hemi játékot adtak elő. A plébánia 
által szervezett gyűjtésből csoma-
gokat kaptak a nag�családosok, 
akik hálásan köszönték az adomá-
n�ozók segítségét. 

Nagyon szépen kérlek titeket, 
szeressétek az öregeket, 
a reszkető kezű ősz apákat, 
a hajlott hátú jó an�ákat, 
a ráncos és eres kezeket, 
az elszürkült sápadt szemeket, 
én nag�on kérlek titeket, 
szeressétek az öregeket! 

Ne tegyétek szűk odúkba, 
ne rakjátok őket otthonokba, 
hallgassátok meg panaszukat, 
enyhítsétek a bánatukat. 

II János Pál Pápa

karácsony az sOs gyermekfaluban
A támogatók jóvoltából a fa alá 
kerülő rengeteg játék, sportszer, 
piperecikk és édesség mellett 
az idén különleges ajándékot is 
birtokba vehettek a gyermek-
falu lakói. Egy autóipari cég, 
a Chevrolet Europe tízezer eurós 
támogatását egy erdei futópálya 
és egy fejlesztőközpont kialakí-
tására fordították. A falu körül 
három  és fél kilométeres erdei 
futókört, illetve a falu területén 
a mozgást és fejlesztő foglalko-
zásokat szolgáló hel�iségeket 
alakítottak ki. Az ajándékot jel-
képesen  Kaszás Zoltán, a cég PR 
menedzsere adta át Szilágyi Imre 
területi igazgatónak, aki az ifjúsági 
házban és a különböző települése-
ken, külső nevelőcsaládokban élő 
százkét gyermek nevében köszönte 
meg a támogatást. A játékg�ár-
tó,  kozmetikai és egyéb szponzorá-
ló cégek ajándékcsomagjai a g�er-
mekek életkora szerint elosztva, 
családonként kerültek a hatalmas 
karácsonyfa alá, s a gyermekek 
rajzzal, műsorral köszönték meg 
azokat.  A területi igazgató további 
fejlesztésekről is beszámolt, ame-

l�ek szintén adomán�ok jóvol-
tából valósulhattak meg ebben 
az évben. Egy dán építőipari cég 
támogatása tette lehetővé, hogy 
a tizenkét család otthonában ki-
cseréljék az ablakokat és olyan 
szolár rendszer létesüljön, amel� 
nagy részben fedezi a falu meleg 
víz szükségletét. Elmondta: a jö-
vőben tovább kívánják erősíteni 
a külső nevelőszülői hálózatot, 
amihez várják a képesítéssel 
bíró, vagy annak megszerzésére 
vállalkozó nevelőszülők, házas-
párok jelentkezését.

községünket, és szívélyesen fogad-
ják a faluba érkezőket.”
A polgármester köszöntötte a falu 
legidősebb asszonyát, Kovács 
Gézánét (1925.08.20.), aki örö-
mét, meghatódottságát nem rejtet-
te el, amikor átvette az ajándékot. 
A legidősebb férfi, Kapiller János 
(1919.09.23.) másnap a lakásán 
vehette át az önkormán�zat kará-
cson�i csomagját.
Horváth Miklós polgármester ez-
úton is kíván minden Kedves Olva-

sónak békés új eszten-
dőt, eredményekben 
gazdag új évet Velem 
minden polgárának. 
A közös munka zá-
loga az összefogás.  
Köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 
munkájukkal, támo-
gatásukkal segítették 
az eddigi eredmén�ek 
elérését. 

KZ
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Kamatot csökkentettünk!
Évi 25% helyett 20 %

www.aranyh i te l .hu
9730 Kőszeg, Várkör 18.                  Tel. :  06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel. :  06/94/311-821

THM: 38,68-38,85%Nyitva: H-P: 08-17 h  Szo: 08-12 h

Nehezen indul az év?
A bankok szóba sem állnak Önnel?

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Hitel 2 perc alatt, Arany és Ezüst ékszerekre!

AranyHitel ZÁLOGHÁZ

Nálunk akár elő is törleszthet!

Kőszegen a Várkör 18. alatt

szigeti Miklós 
(1933 – 2012)
„A város falából kidőlt egy kő, egy olyan szikla, 
amel�ikre mindig támaszkodhatott az, aki a nem-
zet és a város nemes céljait kívánta előbbre vinni” 
– mondta egyebek mellett Némethné Kemenes 
Mária, a volt Országos Idegenforgalmi Hivatal 
nemzeti turisztikai termékfejlesztési vezetője, a 
franciaországi Cziffra Alapítvány hazai képviselő-
je, a Szigeti házaspár jó barátja 2012. december 
18-án, Szigeti Miklós búcsúztatásakor.
Szigeti Miklós Zsirán született, édesapja körjegy-
ző, édesanyja háztartásbeli volt… Így kezdődne 
egy szokványos életrajzi összegzés, ez esetben 
azonban – tudom, ő sem bánná –, emeljük ki 
inkább a kőszegi évek számos sikertörténetét! 
Mindez a teljesség igénye nélkül: 
Ha róla esik szó, elsőként kell említeni, hogy 
megálmodta, 1982-ben létrehozta a Kőszegi 
Várszínházat – és több operaelőadást –, „hogy 
magyar történelmi drámákat mutassanak be, 
amelyek fenntartják a nemzeti emlékezetet, 
ug�anakkor a kortárs mag�ar drámaíróknak 
alkotási és bemutatási lehetőséget kínálnak”. 
Ő kezdeményezte és hét éven át sikerrel mű-
ködtette a Kőszegi Gyermekfilm-szemlét, amely 
elismerést is hozott neki: 1987-ben, egyedüli ci-
vilként, az MTV-től nívódíjat kapott, olyan kiváló 
művészek társaságában, mint Törőcsik Mari és 

Kállay Ferenc. Ugyancsak ő indította el a Histó-
ria futás máig tartó sorozatát.
Kiváló n�elvtudása és a tízéves turisztikai hiva-
talvezetői gyakorlata segítségével kiépítője, és 
aktív motorja lett a város jelenleg is működő 
testvérvárosi kapcsolatrendszerének. Neki kö-
szönhetően adott koncertet városunkban Cziffra 
György. Ő kezdeményezte azt is, hogy a művész 
Kőszeg város díszpolgára legyen. 
Általa rajongva szeretett felesége, Zsuzsi asszony, 
férje tartalmas életútját ekként foglalta össze: „Ő 
nem az enyém volt elsősorban, hanem a városé!” 
Szigeti Miklóst erős karaktere mindvégig tettek-
re sarkallta, a betegség azonban 2012 nyarától 
ágyhoz kötötte. A „bezártságból” is érdeklődéssel 
követte a városban folyó eseményeket. A vár-
színházról szóló jubileumi könyv megjelenését 
még megvárta, aztán… ereje egyre fogyott… 
decemberben gondolatai már leginkább a „meg-
nyugvás színpada” felé kalandoztak tovább.

TáF

alkotóház avatás
Ólmod, ha nem is minden lapszámunkban, de 
többször is szerepel a hírek között, hiszen az 
ólmodi közélet újabb és újabb hírekkel, ese-
ményekkel vonja magára a figyelmet. Legutóbb 
„Mersiceva hiza”  elnevezésű galéria és alkotóház 
nyílt meg a faluban. Szlávich Antal nyugalmazott 
plébános a település szülötte. Az ő ajándékaként 
adhatták át a felújított épületet, amely a  „hor-
vátságot szolgálja”. A galériát Brigovich Lajos 
művész-tanár ünnepélyes keretek között nyitotta 

meg. A tanár urat mindenki jól ismeri a körn�é-
ken, grafikái hosszú éveken át a Kőszeg és Vi-
dékét is gazdagították. A múzeum természetesen 
mindenki előtt nyitva áll, de „csak úgy” is érde-
mes ellátogatni, és egy sétát tenni a Kőszeghez 
oly közel fekvő kisfaluba!

TáF
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Maligan tura 2013. – Uspomen kip

Jubilarna Maligan tura
Po X. put su se strefili kiseški Hrvati na Maligan 
turu 5-oga januara u 10:30 ljetos kod farnika 
Vilmoša Harangozova. Pred destimi ljeti se ni još 
znalo da će ov dogadjaj tradicija nastat, da će 
svaku jesen mala hrvatska četa skupa dojti na 
berbu grojza,- da u zimskoj hladnoći opet sku-
pa dojdu i na kušanje novoga vina.Vinogradari 
Štajrits, Avar, Nagy i Štefanich neumorni su u 
gostoprimstvu kada maligan četa stigne k njim. 
Ljetos se je priključio gospodarom i Bela Farkas, 
da s tekućinom za žaju i grijanje  polakša malo 
duže, ljetošnje pišaćenje.Na štacija se je više-
krat čula  pjesma od Miroslava Škore: Maligani, 
- more biti da se radja  kiseška maligan himna. 
Gastronomska ponuda, vinsko bogatstvo, pri-
rodna lipota je oduševilo sve ljude ovoga do-
gadjaja med njimi i Laszlova Hubera načelnika 

Kisega, ki se je rado 
primio pozivu na ju-
bilarnu Maligan turu. 
Štefaničeva torta je 
bila vrhunac ovoga 
dana, a veselo ras-
položenje su nudila 
vina: rizlingszilvani, 
chardonna�, zweigelt 
i plava frankovka i 
neka – neka kupi-
ca rakijice. Šandor 
Petković se ja zahvalio svim vinogradarom na 
gostoprimstvu i pozvao je njihove familije u 
kiseški hrvatski bal i na svinjokolju. Već se je 
zaškurilo kada  se je maligan četa ganula domon 
u maglenoj tišini s velikim oduševljenjem.

Marija Fülöp - Huljev 

Tizedik alkalommal szervezte meg a Kőszegi  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Stajrits, 
Ávár, Nagy és Stefanich pincészeteket is érin-
tő Maligántúráját. A szőlősgazdák gasztronó-
miai kínálata és az újbor kóstolgatása mellett 
az egész napos kirándulás lehetőséget nyújt 
a testi-lelki feltöltődésre és az emberi kapcso-
latok mélyítésére is.

„Zdravi, veseli va vom novom 
ljetu! Bog vam daj zdravlja i 
veselja,
i sve ča si od Boga željite, a po 
smrti dušno zveličenje!”

Srićno novo ljeto vam željim u 
ime HS u Kisegu

Šandor Petković,
predsjednik

Die Plane der günser Deutschen selbstverwaltung
A Német Nemzetiségi Önkormán�-
zat tevékenységének központjában 
elsősorban a hagyományok meg-
őrzése, a nemzetiségi kultúra és 
a német n�elv ápolása áll. Külön 
hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi 
nevelés-oktatás támogatására, hi-
szen a gyerekek a családból egyre 
kevesebb német nyelvi ismeretet 
hoznak. A gyakorlatban ezek a célok 
a Kőszegfalvi Óvodában, a kőszegi 
Központi Óvoda német nemzetiségi 
csoportjában és a Béri Balog Ádám 
Általános Iskolában valósulnak meg. 
Kőszegfalvi Ágnes elnök elmondta lapunknak: 
– Munkánk segíti a gyerekek érdeklődésének fel-
keltését, a németség értékeinek megismerését. 
A nemzetiségi önkormán�zat an�agi támogatást 
is nyújt a nyári német nemzetiségi olvasótábor 
megrendezéséhez, ahol általában 10-11 gyerek 
képviseli a kőszegieket. 
2008-ban megalapították a „Pflege für die 
deutsche Muttersprache” (A német anyanyelv 
ápolásáért) elnevezésű díjat, amelyet minden 
évben a Balog iskola egy 8. osztályos tanulója 
kaphat meg, aki szorgalmával, kiemelkedő tu-
dásával jó n�elvismeretre tett szert, és a német 

vers és prózamondó versen�eken eredmén�esen 
szerepelt iskolai tanulmán�ai alatt.
– Rendezvényeinken az óvodások és iskolások 
is rendszeresen részt vesznek, ez az iskolai nép-
ismeret (Volkskunde) tantárg�at egészíti ki és 
teszi életszerűvé – mondta Tóth Zoltánné Kele-
men Mária képviselő. 
A farsangi időben elsősorban a gyerekeknek (de 
felnőtteket is várnak) rendezik meg a Mingás 
farsangot Rábai Ferenc alelnök szervezésével:
– A falut alapító német ősök emlékét idézi fel 
évről-évre a háromnapos farsang Kőszegfalván. 
A Német Önkormányzat idén is megtartja febru-
ár 10-én az úg�nevezett (Mingás-bált), a g�er-

mekek farsangját. Nagy izgalommal készülnek 
a picik, az óvodások és az iskolások a jelmezes 
farsangra. Szeretnénk ezt a hagyományt a gye-
rekek kultúrált szórakozása érdekében ápolni, és 
évről évre megtartani. 
– A Német Nemzetiségi Önkormányzat költség-
vetése sajnos jelentősen megcsappant, hiszen a 
települési önkormán�zat nem tudott támogatást 
adni a nemzetiségi önkormányzatoknak – tájé-
koztatott Tengeri Zoltán képviselő.
Ennek ellenére 2013-ban a német misék, a 
megyei rendezvények mellett az alábbi kiemelt 
programokat is szeretnék megvalósítani:

Február 10. Mingás bál-gyerekfarsang / • 
Kőszegfalvi klubhelyiség 
Május 13. Német nyelvű Fatimai mise / • 
Kőszeg Jézus Szíve templom
Május 19.  III. Német gyalogos és buszos • 
zarándoklat a Mária kápolnához  Steinberg-
Dörflbe / Bründelkapelle 
Május 25. „Heimattreffen” – Szülőföld ta-• 
lálkozó a Vas megyei német énekkarok ta-
lálkozója, bál / Kőszeg Jurisics tér
December 8. Adventklang, német adventi • 
koncert / Kőszeg Jurisics tér

Rendezvényeikre mindenkit sok szeretettel vár-
nak!

Maligan tura 2013. – Uspomen kip

Štefanicheva jubilarna torta
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szülőföld – kőszeg
A Szülőföld Kiadóval karöltve hi-
án�pótló kön�vet jelentetett meg 
Kőszeg Város Önkormányzata. A 
„Belváros-projekt” keretében, a 
Magyarország kincsestá-
ra sorozat második nag�-
formátumú darabjaként 
megvalósuló kiadvánn�al 
az is a célok között sze-
repelt, hogy bemutassa a 
megújult tereket, épülete-
ket. Ennél azonban sokkal 
többet nyújt a mintegy 
470 fényképpel illusztrált 
csodálatos könyv, amely – 
ahog�an az eg�ik alkotó, 
Trifusz Péter megfogal-
mazta – se nem útikönyv, 
se nem fotóalbum. Az ösz-
szeállítás struktúráját eg� 
négyfős szerkesztőcsoport 
formálta véglegessé. „Felépítése 
leginkább topográfiailag meghatá-
rozott, hiszen egy bejárható útvo-
nalat mutat be: a déli városrésztől 
(magyar Hostad), pontosabban a 
vasútállomásnál található Gyön-
gyös-hídtól indulva, a belvároson 
keresztül, az északi városrészen 
(német Hostad) át a Kálváriáig, ki-
tekintve a Kőszegi-hegységre és 
Kőszegfalvára is.” A minden bizony-
n�al sokak számára élmén�t n�újtó 
könyv társszerzője Bokányi Péter. A 
hag�omán�os képaláírásoktól elté-
rő magyar, német és angol nyelven 
is olvasható szövegei nem csak 
információkat közölnek, hanem: 
hangulatokat, érzéseket adnak át 
és keltenek.
Nemrég zárt Trifusz Péter Városbú-
jócska című kiállítása, amelyhez 
szintén Kőszeg adott inspirációt. 
Adódik a kérdés: 

– Milyen kapcsolat van a két pro-
duktum között?
– Úgyszólván a főszereplőn, Kősze-
gen, és rajtam – az alkotón – kívül 

nem sok. A két an�ag egészen más 
indíttatásból készült. A kiállítás 
autonóm módon jött létre, saját 
elvárásaimon kívül senkinek és 
semminek nem akart megfelelni. 
Sajátos, személyes – de remélhe-
tőleg mások által is átélhető – vi-
szonyomat ragadta meg Kőszeggel 
kapcsolatban. A könyv megrende-
lésre készült, következésképpen 
alkalmazott fotográfiai munkának 
mondható. A várossal kapcsolatos 
lelkesültség azonban itt sem hiá-
n�ozhatott. 
– A Kőszeg című könyv már kapha-
tó. Mi a következő „lépés”?
– Rengeteg tervem, s annál még 
több ötletem van, de többet nem 
árulok el. Ha elkészült valamel�ik, 
akkor engedem csak el, ha már 
bennem is megérett arra. Ez lassú 
folyamat. Nálam legalábbis...

Tóthárpád F.
 

„16 év – 16 település” 
vetélkedő sorozat 2013. január havi szellemi feladatai

Kedves Játszótársak!
Alább olvashatják a 2013-as év első, január havi szellemi feladatait. 
Sok sikert az újesztendőhöz és a megoldásokhoz is!

2012-ben átadott építmény, melyből letekintve csodálatosnak látod 1. 
Kőszeget.
Ennek a forrásnak a közelében van a Szalamandra-medence.2. 
Közép-Európán átívelő zarándok-út egyik Natúrparkos állomása.3. 
Egy kéziratos könyv, melynek hamisítvány, illetve valódi voltáról je-4. 
lenleg is vita folyik. (LITERÁTI NEMES SÁMUEL, LÁNG BENEDEK).
Elsősorban ezt tárolták a cáki pincékben. 5. 
Osztrák búcsújáróhely magyar neve.6. 
Ennyi forint a legdrágább belépőjegy ára a Korona-őrző bunkerbe.7. 
Barlang, mellette ismertető tábla található - A „KHT-1”30 km-es 8. 
útvonalának is része.
A Koronaőrző-bunker közeléből induló tanösvény neve.9. 
Az alpannonia® mag�arországi végpontja.10. 
Ilyen kézműves is van a Natúrparkban.11. 
Szeptemberi natúrparki rendezvény.12. 
Május havi natúrparki rendezvény.13. 
A borkultúra jellegzetes emlékei.14. 
Ilyen IGEN rendezvény keretében mutatkozik be Magyarország 4 15. 
helységében a Natúrpark.
Erre a 2013-as IGEN programra várjuk majd magyar és osztrák is-16. 
kolások jelentkezését.

 
A 16 meghatározásra adandó megfejtéseket szótagolva adjuk meg. Min-
den szótagot fel kell használni.  
Beküldendő: a 16 meghatározásra a válasz.

A szótagok: A, A, AD, AL, AN, BAD, BAR, CI, CIK, CSEP,  DA, DAL, DEX, 
DŐ, ÉS, ÉS, FAL, FÁK, FESZT, GESZ, GÓ, HÁ, HÁ, HELY, HÍ, HOL, HON, I, 
JA, JÁS, KA, KA, KEGY, KI, KÉ, KÓ, KÖ, KÖZ, LANG, LÁ, LÁ, LEJ, LER, MA, 
MÁ, MÁN, MEN, MES, NAP, NEM, NI, NO, NYE, PAN, PÁS, PE, PONT, RA, 
RAK, REG, RI, ROM, RO, RO, RŐT, RUS, SENY, SÉ, SHOW, SPORT, SZA, 
SZÁZ, SZÍ, SZU, TA, TE, TO,  TÓ, TŐ, TÚ, ÚT,  VA, VER, ZAK, ZET, ZI

A feladatsort beküldő/csapat neve: és települése.
Beküldési határidő: 2013. január 31.
– E-mail cím: ine@t-online.hu; fax: 0694/563-120
– Személyesen munkanapokon 9-17 óra között az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület és Tourinform irodában: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7. 

A pályázat célja a „ MIÉNK ITT A RÉT” környezetne-
velési programon szerzett élmények, tapasztalatok 
megjelenítése. 

Pál�ázni lehet minden ol�an iskolás korú g�ermeknek, aki már részt vett 
a „MIÉNK ITT A RÉT” – Madarak és Fák Napja előző évi rendezvényei 
valamel�ikén az Alsó-réten. Pályázati korcsoportok: Kisiskolások 
(alsó tagozat), Iskolások (felső tagozat) Középiskolások. A pályázat be-
adható egyénileg és csoportonként is. Pályázónként 1 db alkotást ké-
rünk beküldeni!

Alkalmazott technika: grafika, ceruza, toll, festőtechnika, kisplasztika, 
sokszorosító grafikai eljárásban készített képzőművészeti alkotás (max. 
A4 méret). Az alkotások hátuljára kérjük, írják rá a készítő nevét, korát, 
és az intézmény nevét!
 A műveket a következő címre lehet küldeni, vagy személyesen leadni: 
9730 Kőszeg, Rajnis utca 7.
Írottkő Natúrparkért Egyesület/Tourinform. 
Beadási határidő: 2013. március 15.
A képeket szakértő zsűri bírálja el. A legjobbnak ítélt alkotásokból kiál-
lítást rendezünk, melyet 2013. áprilistól májusig Kőszegen, a Bechtold 
István Természetvédelmi Látogatóközpontban lehet megtekinteni.

az Írottkő Natúrparkért egyesület kÉPzőMŰVÉszeTi PÁlYÁzaTOT hirdet!
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TÉli akCiÓ
a „T-modell” Turkáló Áruházban
február 15-ig, teljes árucserével

extra minőségű gyermek-
                   ruházat 50% kedvezménnyel!

Megérkeztek a FARsANGI és RETRO ruhák.

Felnőtt ruházat, lakástextil, játékok, cipők, táskák,
kiegészítők 20 % kedvezménnyel.

Kőszeg, Petőfi tér 29. 
– a volt Bútorszövetgyárral szemben a sarkon – 

                    Nyitva tartás: 
H-P: 8.15 -17.00 óráig, Sz: 8.00-13.00 óráig.

LAKásTEXTIL AKCIÓ: 
Új függönyök, dekorok, sötétítők, bútorszövetek,

szőnyegek 20%-os kedvezménnyel, nálunk a legna-
gyobb választékban és a legolcsóbban.

Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, terítők, díszpárnák és mindenféle 
lakástextília készre varrását, farsangi jelmezek szabását-varrását, 

kutyusok meleg ruháinak, téli, puha fekhelyének
méret szerinti elkészítését.

Közületeknek kedvezménnyel készítjük el anyagainkból
asztalterítőiket, függönyeiket, egyéb megrendelt textíliájukat.

Felnőtt ruházat, lakástextil, játékok, cipők, táskák,

„Városvédő” kisbolygó
A kőszegi városvédők sorába nem-
csak helyi illetőségűek tartoznak. 
Keszthelyi Sándor amatőrcsillagász 
Pécsen él, de gyakran megfordul 
nálunk. Néhány éve a Kőszegi Vá-
rosvédő Egyesület tagjaként is tevé-
ken�kedik.
A közelmúltban nagy öröm érte. 
Egy felfedező csillagász, sárneczky 
Krisztián javaslatára, aki 2005-
ben rábukkant egy új kisbolygóra: a 
Nemzetközi Csillagászati Unió 2012. 
december 28-án a 318694 számú 
égitestet Keszthelyi Sándorról nevez-

te el, ezáltal elismerve amatőrcsilla-
gászati munkásságát. sárneczky 
Krisztián azért éppen ezt a kisboly-
gót javasolta Keszthel�inek, mert 
a 2005. augusztus 29-i felfedezés 
előtt éppen 30 évvel, 1975. au-
gusztus 29-én bukkant rá Keszthelyi 
Sándor a 20. század legfényesebb 
nóvájára a Hattyú csillagképben.
Az égitest megközelítőleg 2,5 km 
átmérőjű, kerülete 7,85 km, térfo-
gata 8 milliárd köbméter, tömege: 
30 milliárd tonna.

TáF

ecsettel a gyógyulásért
A Csók István Művészkör év végi 
rendezvén�ét árveréssel kötötte 
egybe. A kiállítást ezúttal is szí-
nesítették irodalommal, tánccal. 
A bevétel felét Palcsó Julianna és 
Bráder Tamás Gusztáv adta át a ke-
rekesszékhez kötött Pöltl Attilának. 
„Az életvidám, pozitív gondolkodá-
sú fiatalember bízik abban, hogy ha 

járókerettel is, de eg�szer még 
lábra áll” – mondta el lapunk-
nak az egyik szervező, Palcsó 
Julianna.
A művészkör márciusban ün-
nepli egyéves évfordulóját. 
Rendezvényei nagy népsze-
rűségnek örvendenek, és a 
2013-as esztendő is mozgal-

Concordia
Megtelt a Jézus Szíve Plébánia-
templom de-
cember 23-án 
a Concordia-
Barátság Ének-
e g � e s ü l e t 
hag�omán�os ka-
rácson�i koncert-
jén. A Kőszegi vo-
nóstrió, Cserkuti 
Gábor, Veronika 
és Wolfgang 
Danzmayer, a Kő-
szegi torn�osok és 

a karácson�i vers- és prózamondó 
verseny győztesei mellett vendég-
kórusként a Jézus Szíve Egyházi 
Kórus szerepelt.

masnak ígérkezik. 
B e m u t a t k o z n a k 
Keszthelyen, Tatán, 
Tatabányán, Sárvá-
ron, Nag�kanizsán, 
Sopronban. A „pá-
ros kiállítások” mel-
lett balatoni festő-
tábort is szerveznek, 
folyamatosan képe-
zik magukat.

TáF
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bozsok év végi történései
Az idén új helyen, a tűzoltószer-
tárral szemben, rutinos, régi stáb 
állította fel a Betlehemet. A faluba 
látogatók, a velünk élők szívesen 
időztek a jászol előtt. 
December a gyermekek talán leg-
kedveltebb hónapja, mert a több-
szöri ajándékozással nekik szerzünk 
örömet, amiből mindig jut bőven az 
ajándékozónak is. December 6-a a 
Miklósok napja, amely a kicsik, és 
az egy kicsit idősebbek Mikulásá-
nak a napja is. December 10-én a 
Kerekes Üzletháznak köszönhető-

en a falu minden gyermeke átve-
hette Mikulás ajándékát, amit ők 
versekkel, mondókákkal, dalokkal 
köszöntek meg. A várakozás perce-
iben a „Kökörcsin Hagyományőrző 
Egyesület” és a „Csúzlisok Szín-
játszó Köre” szórakoztató műsort 
adott elő. A Mikulás hó hiányában 
szánkón nem jöhetett, íg� hintón 
érkezett meg Dobrádi György ve-
zetésével. Útközben a sétálók is 
kaptak szaloncukrot. 
Hag�omán� nálunk, hog� a g�er-
mekek karácson�kor Jézuska-vá-

rásra összegyűlnek a Szent An-
na-templomban. Az idén is szép 
műsort adtak elő a „Csúzlisok”, 

bevonva a Bozsoki ovisokat, a 
szerdahel�i iskolásokat a Jézuska-
várás izgalmaiba. A műsor szerve-
zését és a gyerekek felkészítését 
Frank-Sziklai Márta vállalta. 
A hag�omán�okhoz ragaszkod-
va, harmadik alkalommal gyűl-
tünk össze lezárni az óévet. Az 
Aranypatak Vendéglő udvarán 
kemencében sütöttük a bepácolt 
disznóhúst, amit Bernovics Gyula 
bácsi ajánlott fel a falu népének. 
Az asszonyok finom sütemények-
kel kényeztették el a betérőket. 
Jutott bőven mindenkinek a forralt 
borból, a házi pálinkából. A falu-
ba turistaként érkezett vendégek 
közül is sokan meglátogatták a 
rendezvényünket. Éjfél után, nulla 
óra tizenöt perckor találkoztunk a 
tűzoltószertárnál, ahol fél órás tű-
zijátékkal köszöntöttük az Újévet. A 
közel százfős „tömeg” ezután haj-
nalig ropta a táncot a szertárban. 
Kívánunk minden kedves olva-
sónknak eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt!
Ezúton is köszönöm minden közre-
működőnek, támogatónak, az aktív 
munkát vállalónak, a falu lakos-
ságának azt a segítséget, amivel 
hozzájárultak az elmúlt évi prog-
ramjaink lebonyolításához, részt 
vettek terveink megvalósításában. 
A közös munka nemcsak összetartó 
erő, hanem a településünk fejlődé-
sét is szolgálja.

Darabos Béla

bevonva a Bozsoki ovisokat, a 
szerdahel�i iskolásokat a Jézuska-
várás izgalmaiba. A műsor szerve-
zését és a gyerekek felkészítését 
Frank-Sziklai Márta vállalta. 
A hag�omán�okhoz ragaszkod-
va, harmadik alkalommal gyűl-
tünk össze lezárni az óévet. Az 
Aranypatak Vendéglő udvarán 
kemencében sütöttük a bepácolt 
disznóhúst, amit Bernovics Gyula 
bácsi ajánlott fel a falu népének. 
Az asszonyok finom sütemények-
kel kényeztették el a betérőket. 

gyerekekért
Gyöngyösfalu: December 7-én ér-
kezett meg a Mikulás, akinek a zsák-
ját a faluvezető töltötte meg, ezúttal 
is, mint évek óta mindig. Csomagot 
kapott húsz rászorult g�ermek, akik 
igazán tudták értékelni az aján-
dékot. Jól látszott ez az arcokon, 
időnként a rezzenéseikből félénkség 
is áradt.  Az asztalokon lévő finom-
ságok közül válogathattak a g�ere-
kek, és jól érezték magukat a közel 
három órás programon, amit Balogh 
Ilona gyermekvédelmi szakember 
szervezett. Jól sikerült a játékok ki-
választása, a tombola élmény volt, 
hiszen mindenki n�ert. A g�ermekek 
megbecsülését fejezte ki az is, hogy 
több képviselő részt vett ezen a ha-
g�omán�t megtartó ünnepségen.  
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a „lakosság sportjáért”
A Magyar Szabadidősport Szövet-
ség évről évre, a „mindenki sportja” 
területén tevékenykedő önkénte-
sek, sportszervezők és sportvezetők 
legkiemelkedőbbjeinek elismerésé-
vel motiválja a szektorban dolgo-
zókat. A szabadidősport területén 
végzett kiemelkedő munkájukért, 
állhatatos szervezési- és népsze-
rűsítési törekvéseik elismerése-

ként, a Magyar Szabadidősport 
Szövetség Elnöksége 2012-ben 
dr. Kecsmárik Lászlónénak, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei és Szol-
nok Városi Szabadidősport Szövet-
ség tagjának, és Pántos Jánosnak, 
Horvátzsidány sportélete vezető-
jének munkásságát ismerte el a 
Lakosság Sportjáért emlékplakett 
adományozásával. Gratulálunk!

Jó ajándék
A decemberi hideg megérkezése után 
az Európai Borlovagrend Kőszegi 
Legátusa egy teherautó konyhakész 
tűzifát ajándékozott egy kőszegi 
idős, egyedül élő hölgynek, akinek 
a havi jövedelme nem éri el a har-
mincezer forintot. Az ajándék a leg-
jobbkor érkezett, mert a kamrában 
vészesen fogyott a tüzelő. A hölgy 
könnyezve köszönte meg dr. Schrott 
Géza első legátnak, és Kaltenecker 
Lajos lovagrendi társának, hogy fű-
tési gondjai egy időre megoldódtak. 
A lovagrend hag�omán�a minden 
decemberben az ilyen ajándékozás. 
Nemes gesztus, követésre méltó.

Ne hagyjuk!
Lapunk fokozottan ügyel arra, hogy 
felhívjuk a figyelmet a környezet-
szennyezésre. Az alábbiakban egy 
(zalaegerszegi) olvasói levélből 
közlünk részletet: „Megdöbbenve 
szembesültem azzal a ténnyel, hogy 
valaki építési törmeléket hel�ezett 
el az Enikő-forrás bejáratánál. Nem 
tudom, mil�en szándék vezérelte 
»hősünket«, mivel szépen elterí-
tette a »szemetjét«. A törmelékkel 
együtt üres PET-palackokat, sö-
rös dobozokat és némi papíralapú 
csomagolóan�agot is hátrahag�ott 
az »elkövető«. Az építési törmelék 
20–40 cm átmérőjű betondarabo-
kat, törött téglákat, kerámia járóla-
pokat tartalmazott.”

köszöntések
Huber László polgármester úr még 
december folyamán személyesen 
köszöntötte születésnapjuk alkal-
mából Háni Lajost (a képen) (90). 
Képeslappal gratulált Bata Ödönné 
szül: Kovács Franciskának (97) és 
Orbán Józsefné szül: Péntek Vilmá-
nak (93). 

Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉsEK: Bozsok: Török Péter és Poór Alexandra fia Hunor. 
Kőszeg: Kiss János és Mailach Mária lánya: Alíz; Petkovits Dusán és 
Horváth Alíz lánya: Júlia; Csiszár Tibor és Francsics Anita fia: Krisztofer; 
Vörös Attila és Wimmer Aranka fia: Attila Erik; Tornai Zoltán és Szántó 
Viktória lánya: Regina Zoé. Kőszegszerdahely: Kádár Zoltán és Nagy 
Tünde fia Hunor. Velem: Katona Viktor és Abért Gertrúd fia Gergő; 
Alasz Gábor és Róth Szilvia fia Barnabás. 
HáZAssáG: Horváth Mária – Farkas Gyula, Szécsenyi Virág – Rácz 
Attila János, Kiss Katalin Ibolya – Török Miklós István.
HALáLOZás: Lintér Gézáné szül: Hökkön Mária Teréz, Szigeti Miklós 
Antal, Nemes Krisztina, Szajer Gábor, Lakihegyi Jenő, Dénes Józsefné 
szül: Hoós Irma Laura, Czepek Gyuláné szül: Kovács Margit.

statisztika
Kőszegen 2012-ben 100 gyermek 
– 49 fiú és 51 leány – született.  
Horvátzsidányban születések 
száma 9, ebből 6 fiú és 3 leány, 
Peresznyén 8 gyermek – 3 fiú és 
5 leány – látta meg a napvilágot, 
míg Kiszsidányban 1 fiú és Ól-
modon 1 leán�.

Vörös Attila Erik január 3-án 
16.47 perckor született, 56 cm 
hosszúsággal, 4090 g súllyal.

Csiszár Krisztofer január 3-án 
16.45 perckor született, 50 cm 
hosszúsággal, 3320 g súll�al.
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Programajánló
Január 20-27. Ökumenikus imahét Kőszegen. Minden este 

18.00 órakor várják a híveket vasárnaptól szerdá-
ig a Jézus Szíve Plébániatemplomban. Ugyancsak a
Jézus Szíve templomban emlékeznek meg csütörtökön 
szentmise keretében a deutschlandsbergi buszbaleset 
áldozatairól. Péntektől vasárnapig az evangélikus 
templomban lesznek az alkalmak – szombat este if-
júsági istentiszteletet tartanak.

Január 26. Horvát Bál az Írottkő Hotelben.
Január 26. 20.00 A Dr. Nagy L.. EGYMI jótékonysági bálja. 
Január 26. Balog SZM Bál a Balog iskola tornatermében.
Január 29.    10.00 és 13.30 órakor Gyermekbérlet – Varnyú 

Country – az Árpád-házi iskola dísztermében.
Január 31. 17.00 Az Európafórum – Vas Megye Egyesület Bánó 

Zoltán tankerületi igazgató előadására „Változások 
a közoktatásban” címmel várja az érdeklődőket a 
JUK-ba.

Február 2.  Fúvós Farsangi Bál a Balog Iskolában.
Február 2.  Bersek Bál a Dr. Nagy L. iskola dísztermében.
Február 9.     Business Part� és Iparos Bál a Írottkő Hotelben.
Február 9.  Concordia Bál a Csikar Csárdában. Kapunyitás 19.00 

órakor. Zenél a Spectrum. (Büféasztalos vacsora). 
 Belépő: 5500 Ft. Érd.: 94/362-444; 30 939 8680.
Február 12.  Farsangfarka a város utcáin.

Felhívás
A Művelődési Központ és a Kőszegért Egyesület felhívja Kőszeg polgá-
rait, hogy a nemes civil kezdeményezést folytassák, és zenével, tánccal, 
mulatsággal búcsúztassák a FARSANGOT!
Február 12-én, a FARsANGFARKáN, kérjük az üzleteket, vendég-
látóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is 
hozzájárulva a jó hangulathoz! Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék 
házaikat, lakókörn�ezetüket és a maguk módján teg�ék emlékezetes-
sé e napot! Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK vendégszeretetét 
egymásnak és a turistáknak!
Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren: 10.00-kor gyermek-
csoportok részére jelmezes felvonulás. (Ajándékot csak jelmezesek 
kaphatnak!) 15.00–18.00 UTCABÁL közben 15.00-tól jelmezver-
seny, felvonulás, farsangtemetés. 17.00-kor eredményhirdetés.
Napközben az egyesület vezetősége végiglátogatja a LEGMÓKásABB 
MuNKAHELY kategóriára jelentkezőket, melyet este díjazunk!
Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában készülnek 
(LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport fogadása, 
farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani tudjuk, és a 
médiában is meg tudjuk jelentetni!
Díjazni a 17.00 órás díjkiosztáson is jelmezben megjelenőket fogjuk!
Jelentkezés: Művelődési Központ: 360-113. További információk, je-
lentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu.

könyvtári hírek
A könyvtár állománya decemberben számos új könyvvel, CD-vel, és DVD-
vel gazdagodott. Az új beszerzésekről, könyvújdonságokról az intézmény 
honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) tájékozódhatnak. Az Ajánlók és a 
Böngészde menüpontok jól használhatók a honlapon az állomán� megis-
meréséhez, konkrét címek kereséséhez viszont az Online katalógus hasz-
nálata, az egyszerű vagy az összetett keresés ajánlott. 
Kiárusítás a 2012. évi folyóiratokból a könyvtárban! A hetilapok az 
eredeti ár negyedéért, a havilapok fele áron vásárolhatók meg.
A december havi alsós rejtvényre (Karácsony világszerte) nem érkezett 
hibátlan megfejtés. A felső tagozatosok rejtvényének (100 éves a Kőszegi 
Sport Egyesület) n�ertesei: Berta Boglárka (Árpád-házi, 6.b), Derdák 
Evelin (Balog, 8.a) és Lőrincz Laura (Balog, 7.a). A jutalmak a g�ermek-
részlegben vehetők át. 
Február 1-jétől indul az ez évi Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő játék, 
amelyben a gyermekrészleg olvasói vehetnek részt. A versenyzők novem-
ber 15-ig gyűjtögethetik az idei piros matricákat a benevezéskor kapott 
pontgyűjtő füzetekbe. Matrica jár a könyvtári havi rejtvények, a rejtvény-
lapok és a rejtvényfüzetek megfejtéséért, a könyvtár rendezvényein való 
részvételért, és kiállításainak megtekintéséért, valamint hetente eg� mat-
rica kapható a kölcsönzésért is.  A n�eremén� természetesen kön�v és 
oklevél. A játék végén a tíz legeredményesebb, legaktívabb „gyűjtögető” 
részesül jutalomban a november végi gyermekkönyvhéten.
A város és a városkörn�ék minden lakóját kultúrált, otthonos körn�ezet-
ben, megújuló kínálattal, változatlan díjak és könyvtárhasználati feltételek 
mellett szeretettel várják a könyvtár munkatársai!
Rendezvény: Január 30. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
      Február 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub 

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

Kőszegszerdahely: A falu lakos-
sága, folytatva az előző évit, for-
raltborozással zárta az Óévet. Sokat 
mond az, hogy egyre többen tartják 
fontosnak a jelenlétet. A bort és sü-
teményeket az ünneplők ajánlották 
fel, még „szerencsemalac” is volt.
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Visszatekintő
A Bersek iskola tizenhetedik al-
kalommal rendezte meg a kistér-
ségi karácson�i versmondó versen�t 
és rajzpál�ázatot. Közel kilencven 
g�erek jelentkezett a megmérette-
tésre az öt korcsoportban. A köte-
lező versek – mint minden évben 
– ezúttal is a Vas megyei költők al-
kotásai közül kerültek kiválasztásra. 
Bősze Éva és Tóthárpád Ferenc a 
zsűri munkájában is részt vett. Szép 
számmal készültek rajzok is a ver-
senyre. Ezeket Németh János fes-

tőművész tanár értékelte. Korosz-
tályuk legjobb versmondói voltak: 
Kolnhofer Csenge (Bersek), felk.: 
Lágler Tiborné; Szafián Petra (Dr. 
Tolnay), felk.: Csizmaziáné Schiffer 
Mária; Klemencsics Fanni (Bersek), 
felk.: Imre Julianna; Horváth Anikó 
(Bersek), felk.: dr. Bíró Zoltánné. 
A rajzverseny korosztályos győzte-
sei: Tihanyi Luca (Bersek), felk.: Kiss 
Lajos Csabáné; Molnár Dzsesszika 
(Bersek – Kőszegszerdahely), felk.: 
Kummerné Tóth Tímea; Bigner Bet-
tina (Bersek), felk.: Szabóné Király 
Éva; Lakatos Kata (Árpád-házi Szt. 
Margit), felk.: Kiss Csaba.

„budapest bajnok” lett a be-JÓ
A BE-JÓ Táncegyüttes két legidő-
sebb korcsoportja 2012 decembe-
rében vett részt a Fórumház Egye-
sület által szervezett XXIII. Zuglói 
Táncfesztivál – Országos Amatőr 
Táncverseny Mikulás Kupáján. Kö-
zel 1400 táncos 
mérte össze a 
tudását. A kősze-
giek öt produk-
cióval neveztek 
a professzionális 
amatőr kategóri-
ában, négy tánc-
cal a mazsorett 
show-ban, és 
egg�el a színpadi 
látván�táncok-
ban. A jól begya-
korolt koreográ-
fiákra „csak úgy 

potyogtak” a díjak: három arany, 
két bronz és egy különdíj. Nagy 
örömöt okozott, hog� elhozhatták 
a „Budapest Bajnok Kupa”-t is. 
A „hab a tortán”, hogy a BE-JÓ 
Táncegyüttes – mintegy összeg-

zésként – szintén kapott még egy 
különdíjat a látván�os, igén�es és 
szépen előadott koreográfiákért. Az 
amúg� is sikeres 2012. év megko-
ronázása volt a díjáradat. Lássuk, 
milyen lesz 2013!

batyus bál
Január 12-én tizenötödik alkalom-
mal rendezték meg az eg�házköz-
ség bálját a Dr. Nagy László EGYMI 
dísztermében. A hagyományt foly-
tatva a szervezést az Árpád-házi 
Szent Margit Óvoda és Általános 
Iskola vállalta magára. A nyolca-
dikosok ilyenkor tartják a „koszo-
rúcskájukat”, amelynek keretében 
látványos angolkeringőt táncoltak. 
Huszonnyolcan léptek „színpadra”, 
a nekik szóló taps a sikert jelezte, 
amit Debreczeni Attila alapozott 
meg azzal, hogy betanította a 
táncot. Az idei farsang első bálján 

285 fő szórakozott hajnali négyig. 
A felajánlásokat ezúton köszönik a 

támogatóknak. A bevételt az iskola 
használja fel a diákok javára.

igeN! 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
IGEN-projektje keretében két mű-
helymunka valósult meg 2013-ban.
A Bécsi Egyetem professzorai 
január 10-én ismertették a natúr-
park szereplőkkel folytatott interjúi-
nak eredmén�eit a látogatóközpont-
ban, amelyen turisztikai szakem-
berek, polgármesterek, natúrparki 
szolgáltatók vették részt. Jelentős 
különbségek fedezhetők fel a két 
ország natúrparkjának eg�esületi 
struktúrájában, finanszírozásában, a 
lakosság mentalitásában. A sikeres 
együttműködés érdeke, hogy a part-
nerek a tevéken�ségeket eg�más 
mellett, párhuzamosan, de valódi 
kooperáció és eg�eztetés nélkül vé-
gezzék. A fejlődés további feltétele 
a natúrparki identitás erősítése a 
lakosságban, egy közös, hosszú távú 
stratégia kialakítása. 
Január 15-én az osztrák natúr-
park szervezésében került sor a má-
sodik tudatformáló tréningre, jelen-
tős magyar szolgáltatói részvétellel. 
A műhelymunka fő témája volt az 
ökoturisztikai szempontból jelentős 
szálláshel�ek, illetve a természet, mint 
kínálati tényező piaci értékesítése. A 
Natúrpark Geschriebenstein által 
megbízott cég képviselője irányította 
a résztvevők közötti beszélgetéseket, 
arra fókuszálva, hogy mindkét oldal 
megismerje a természetjáró turis-
ták igén�eit és a szolgáltatásokkal 
szemben támasztott elvárásait. Az 
előadásban középpontba került a 
két natúrparki szervezet munkakap-
csolata, amely az elmúlt években je-
lentősen fejlődött, és ez folytatódik az 
IGEN-projektnek köszönhetően. 
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asztalitenisz: Helytállás pont nélkül
Két idegenbeli mérkőzéssel zárult az NB III. Nyugat-Dunántúli csoportjának 
őszi szakasza. A kőszegi csapat mindkét mérkőzésen helytállt, szorossá tet-
te a találkozókat, de pontot szerezniük nem sikerült. Szombathelyen kevés 
hiányzott a bravúrhoz. A vesztes mérkőzésekből ötöt is csak döntő (ötödik) 
játszmában tudott megnyerni a mezőny első felében tanyázó  házigaz-
da. A hévizieket egy esetleges győzelemmel megközelíthette vona a KSK. 
Ezt a mérkőzést szintén 11:7-re bukták el a kőszegiek, de a jegyzőköny 
számai szerint ezúttal kevesebb esély nyílt a sikerre. A Kőszeg félidőben 
a 11. helyen áll a tizenkétcsapatos mezőnyben. 176 egyes mérkőzésből 
66 lett a kőszegieké, párosban 22-ből 6-szor győztek. Egyesben 38%, 
párosban 27 az eredményességi mutató. Egyesben Tauker Tamás teljesített 
legjobban (20/40, 50%). Az 52 értékelt (legalább 16 partit játszó) játékos 
listáján a 28. helyen áll. Párosban az Ambrus Zoltán-Keve kettős érte el 
az 50%-ot. (5/10). Kettősükön kívül, csak egy páros mérkőzést sikerült 
nyerni. Az „alsóház” nagyon sűrű, de egy-két bravúrgyőzelemmel a kö-
zépmezőny is belátható távolságra van, így a bajnokság második körében 
minden megszerzett pontnak jelentősége lehet. A csapat a tavaszi idényre 
leigazolta dr. Németh Gábort, aki korábban Keve Szabolcs csapattársa volt 
a Sabariában.

Eredmények: Szombathelyi Haladás VSE.-Kőszegi SK 11:7, Héviz SK II.-
Kőszegi SK 11:7. Tabella: 11. Kőszegi SK 11 mérkőzés/ 1 győzelem/ 2 dön-
tetlen/ 8 vereség/ 4 pont. Egyéni mutatók: (győzelem/mérkőzésszám, szá-
zalék) Tauker Tamás 20/40, 50%, Keve Szabolcs 21/44, 48%, Ambrus Zoltán 
17/44, 39%, Ambrus Jonatán 3/42, 7%, Terplán Zoltán 5/10, 50%.

A második csapat három győzelemmel fejezte be a megyei bajnokság első 
körét, így 2008-as debütálása óta a legelőkelőbb helyen várja a tavaszi 
szezont. Csak a listavezető, Haladás II-től szenvedtek vereséget. A pil-
lanatnyi „dobogón” egy ponttal követik a Haladást, s kettővel előzik a 
Celldömölköt. Győzelem-vereség mutatójuk impozáns, legjobb a mezőny-
ben. A jelenlegi 4. Egyházashetyét már jelentős pontkülönbséggel (6 pont) 
előzik meg.

Eredmények: CVSE Swietelsky Wewalka V.-Kőszegi SK II. 7:11, Kőszegi SK 
II.-Jeli SE 14:4, Büki TK II-Kőszegi SK II. 6:12. Tabella: 2. Kőszegi SK II. 8 
mérkőzés/ 7 győzelem/ 0 döntetlen/ 1 vereség/ 108:36/ 14 pont. Játékosok: 
Ihász Tibor, Karádi László, Markovits András, Frank Vannesson, Terplán Zoltán. 

boksz: 17 éves bajnok
Debrecenben léptek szorítóba a 89. ökölvívó magyar bajnokság résztve-
vői. A kőszegi bokszolókat ketten képviselték: a már rutinos Tóth József és 
a 17 évesen, élete első felnőtt bajnokságára készülő Hámori Ádám. Tóth a 
75 kg-ban két magabiztos győzelemmel jutott a legjobb négy közé (15:7 
és 16:10), ahol egy igazi nagyágyú, a kétszeres EB érmes, olimpiai ötödik 
Harcsa Zoltán állta útját (3:17). Tóth így bronzéremmel térhetett haza az 
OB-ről. A bajnokság előtt sérüléssel bajlódó Hámori (81 kg) is magbiztos 
győzelemmel kezdett, a negyeddöntőben is legjobb úton haladt erősebb 
izomzatú ellenfele legyőzése felé, a harmadik menetben egy figyelmet-
lenség csaknem a vesztét okozta. Rá is számoltak, de szerencsére nem 
jött zavarba, s ragyogó finissel egyértelművé tette sikerét. Elődöntőbeli 
ellenfele a második menetet már nem bírta ki, feladta amérkőzést. A dön-
tőben a hazai szorítóban versenyző, válogatott Nagy Péter ellen szoros 
mérkőzésen az ellenfél mindent megtett a győzelemért, de Hámorinak 
mindenre volt válasza, s megérdemelt győzelmet aratott (13:10). Az ifjú 
bajnokkal készített interjúnkat a „Kávészünet”-ben olvashatják.

kosárlabda: Év végi zakók, újévi siker
A december sem hozta meg a feltámadást a Kőszegi SK kosarasainak, 
ígaz a bajnokság két élcsapata volt az ellenfél (jelenleg az 1. és a 3. he-
lyen állnak). Hazai pályán mindkét ellenfél dolgát megnehezítették. Az 
Openhouse ellen az utolsó negyed elejéig sikerült meccsben maradniuk: 
két pont volt ekkor a különbség. A Sárvár ellen pedig csupán kettő perc 
volt hátra, mikor mindössze három pont volt a két csapat között. A hajrá-
ban az ellenfelek érvényesítették a papirformát a lehetőségtől megijedő, 
elbizonytalanodó és talán el is fáradó  KSK ellen. Az újévben a sereghajtó 
Viktória Bútorház gárdáját fogadták a Balog iskolában. Most is bebizonyo-
sodott, hogy a kötelező győzelem a legnehezebb. Nyoma sem volt az előző 
két mérkőzés tudatos, taktikus játékának. A második negyedtől ugyan a 
kőszegiek vezettek, de az ellenfél többször is egy triplányira zárkózott fel, 
de végül azonban itt is érvényesültek az erőviszonyok.

Eredmények: Kőszegi SK-Openhouse 40:54 (10:15, 15:11, 9:12, 6:16), 
Kőszegi SK-S.A.K.K. (Sárvár) 55:62 (8:7, 20:21, 8:18, 19:16), Kőszegi SK-
Viktória Bútorház 66:58 (18:22, 21:9, 15:13, 12:14).

Hatodik hely az aJTP tanárfocin
Nyíregyháza volt a házigazdája az Arany János Tehetséggondozó Program-
ban résztvevő iskolák tanári focitornájának. A tavaly bravúros bronzérmet 
szerző Jurisich gimnázium nehéz csoportba került. A sokszoros bajnok 
Kisvárdával kezdett. Nagy meglepetésre 3:1-re legyőzték a tartalékosan 
felálló későbbi győztest, melynek ez volt az egyetlen pontvesztése a tor-
nán. Kecskemét ellen már kevésbé ment jól. A kissé fáradt kőszegiek ellen 
megérdemelten nyert az alföldi csapat. Kecskemét kikapott Kisvárdától: 
a körbeverésben a Jurisich csoportmásodik lett. A lebonyolítás furcsasá-
ga miatt az 5-7. helyért Zalaegerszeg mellett újra Kecskeméttel kellett 
meccselni. A szomszédvár csapatát 9:1-re legázolták Molnár Tiborék. 
Kecskemét ellen egy szerencsés gól döntött, a kőszegiek sajnos csak ka-
pufákig jutottak. A csapat 6. helyen végzett. Marton Gergőt a torna leg-
jobb játékosának választották. A 2013-as XII. AJTP tornának várhatóan 
városunk lesz a házigazdája.

Eredmények: csoportkör Kőszeg Jurisich-Kisvárda, Bessenyei 3:1 (1:1) gólok. 
Haág (2) Marton, Kőszeg Jurisich-Kecskemét Katona 0:2 (0:2), Helyosztó az 
5-7. helyért: Kőszeg Jurisich-Zalaegerszeg Zrínyi 9:1 (5:0), gólok: Maron (7), 
Imre (2), Kőszeg Jurisich-Kecskemét Katona 0:1 (0:1), A csapat tagjai: Móricz 
Imre, Molnár Tibor, Hani Tibor és vendégjátékosként Pócza Zoltán, Marton Ger-
gő (8 gól), Haág Ádám (2 gól) és Imre József (2 gól) és ifj. Pócza Zoltán.
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Diáksport
Regionális siker atlétikában

Győrben rendezték a Nyugat-Dunántúli Régió 
utánpótlás központjainak terematlétika verse-
nyét. A szombathelyi központot képviselő Balog 
iskola II. korcsoportos csapata a dobogó harma-
dik fokára állhatott az atlétikai mozgásformákra 
(futás, ugrás, dobás) épülő különleges versenyen. 
A remek siker kivívói: Fábián Viktória, Gurisatti 
Jázmin, Hanák Rebeka, Kiss Dorina, Székely 
Fanni, Csoknyai Gábor, Ecker Dávid, Nagy Dá-
niel, Németh Márk, Prán Adrián. Felkészítőik: 
Gérnyiné Prácser Kinga és Szalay Miklós.

Háromkirályok-futás Pötschingben
Futóversennyel indították a 2013-as évadot a 
Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői. Január 
6-án 24 versenyzővel vettek részt a pötschingi 
(Ausztria) Dreikönigslaufon. Az őszi uszodahiány 
miatt nagyobb hangsúlyt kapó futóedzések meg-
hozták az eredményt. 12-en dobogóra állhattak. 
Hóbor Péter, a kőszegiek edzője a főversenyben 
(5 km) negyedikként célba érve (16:08,6 p) a 
30 év felettiek között első helyezést ért el. 

Dobogósok. Gyermek (1 km) lányok 1. Gurisatti 
Jzmin 3:57,9, 2. Spanraft Liza 3:59,9, 3. Hóbor 
Eszter 4:13,5, fiúk: 1. Nyul Marcell 3:40,4, 3. 
Hóbor Zalán 4:01,8. Iskolások (2 km). 10–12 év, 
lányok: 1. Pillisz Réka 8:04,7, 2. Pósfalvi Dalma 
8:29,9, 3. Marton Emese 8:33,7. fiúk. 1. Illés 
Péter 7:52,8, +12 év, lányok: 2. Gódor Vivien 
9:21,8. fiúk: 1. Marton Csaba 7:45,2.

Kőszegi diák sakksikere
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a „Du-
nántúl Bajnokság” elnevezésű nemzetközi 
sakkversenyt. A szombathelyi Dési iskolában, a 
2002–2003-ban születettek mezőnyében Iker 
Flórián, a Balog iskola diákja a harmadik helyen 
végzett.

Teremlabdarúgás Mikulás kupa
Négy korcsoportban, négy iskola 25 csapata 
küzdött meg a Balog iskola hagyományos „Mi-
kulás Kupá”-jáért. A győzelmeken a házigazdák 
(Balog iskola) és a Bersek iskola osztozott meg 
testvériesen. A kisebb korcsoportok a vendéglá-
tók sikerét hozták a nagyobb korcsoportokban 
a belvárosi iskola győzött. Vert Tamás (Balog, 5 
gól), Németh Márk (Balog, 10 gól), Dorner Pat-
rik ((Balog, 21 gól) és Fricz Barnabás (Bersek 10 
gól) lettek az egyes korcsoportok gólkirályai.

Eredményes rajzpályázat
Örömmel kezdődött az év a Balog iskolában. A 
Decathlon Sportáruház által kiírt „Legkedve-
sebb sportélményem” című megyei rajzpályá-
zaton, mel�en a tárg�at tanítók irán�ításával az 
iskola minden tanulója részt vett, megn�erték az 
iskolák versenyét. Jutalmuk 20 db jó minőségű 
focilabda lett. Sárközi Tirza, elsős tanuló bekerült 
a három egyéni díjazott közé. Rollert kapott al-
kotásáért.

Évzáró karate
Vép volt a házigazdája a Vas Megyei Karate Szö-
vetség 7. évzáró versenyének. Három egyesület 
negyven versenyzője lépett tatamira. A Karate-
Do kőszegi versenyzői három első és két har-
madik helyezést szereztek. A sikerek többségét 
katában (formagyakorlat) érték el, de Horváth 
Levente kata győzelme mellett, kumitében (küz-
delem) is dobogóra állhatott.

Kőszegi dobogósok: kata fiú 6-7 évesek 3. Kovács 
Szilárd, 8-9 évesek 1. Horváth Levente, 12-13 éve-
sek 1. Moldvai Bálint leány 16-17 évesek 1. Nagy 
Edit, kumite fiú 8-9 évesek 3. Horváth Levente.

Cikluszáró úszóverseny
Két-két aran� illetve ezüstéremmel, neg�edik, 
ötödik és hatodik hel�ezéssel zárta az évet a 8. 
budapesti „Finis Cikluszáró Úszóverseny”-en Né-
met Bálint, a Balog iskola soproni egyesületben 
versenyző úszója. Teljesítményének értékét növe-
li, hog� lázasan vállalta a versen�t. Két eg�éni 
csúccsal íg� is gazdagította eredmén�listáját.

Győrben rendezték a Nyugat-Dunántúli Régió 

senior teke
Uraiújfaluban rendezték Vas megye 2012. 
évi senior tekebajnokságát. A 60 év felettiek 

mezőnyében a 
Kőszegi SK NB 
II-es csapatá-
ban ma is aktív 
játékos, Kozmor 
László, 440 fá-
val 3. hel�en 
végzett a 60 év 
felettiek kate-
góriájában.

buntstift sikerek
Egyeduralkodóvá vált a Buntstift (teljes nevén 
Balogh-állvány Buntsift) a decemberi „Cáki 
Csikó Csárda Kupán. A Balog iskola tornacsar-
nokában rendezett hagyományos tornán 2006 
óta mindig döntőt játszottak, s a győzelmet csak 
2007-ben engedték ki a kezükből. A döntőt 
6:0-ra nyerve, hatodszor vehették át a győz-
tesnek járó serleget. A Balog iskola testnevelői 
által szervezett háromnapos tornán 24 csapat 
mérkőzéseit izgulhatták végig az érdeklődők és 
a rivális csapatok.
A zömében kőszegi és szombathelyi labdarúgók 
alkotta Buntstift az év zárásaként még egyszer 
ünnepelhetett. A Workpositie Szilveszter Kupán, 
a 2012-es esztendő utolsó nagyobb teremtor-
náján, a „profi” kategóriában a csoportkört két 
döntetlennel és egy győzelemmel záró csapat, a 
rájátszásban 5:2-vel vívta ki a döntőt. A zalai 
„Cafe Roma” ellen az alapkörben is gólgazdag 
mérkőzést játszottak (4:4). A fináléban 1:3-ról 
felállva a második játékrészt 7:1-re nyerve hó-
dították el a serleget és a győzelemért járó pénz-
díjat. Kozmor Ákos hét góljával a tona gólkirályi 
különdíját is bezsebelte.

sportdiplomáciai sikerek
Az elmúlt időszakban két olyan szakember, 
sportvezető is jelentős, országos feladatot ka-
pott, akik városunkhoz köthetők.
Lengyák György Kőszegen élő edzőt, aki a kő-
szegi atlétika eg�ik nag� korszakának kovácsa 
volt, s 2012-ben 
újra atlétikai 
foglalkozásokat 
tartott városunk-
ban, a megújuló 
Magyar Atlétikai 
Szövetség felkérte 
utánpótlás-refe-
rensnek. Feladatai 
közé tartozik a te-
hetséges fiatalok 
feltérképezése, pályafutásuk, edzéskörülményeik 
n�omon követése és segítése.
Horváth Vilmost a Halmay Zoltán Olimpiai Ha-
gyományőrző Egyesület elnökét, a szombathelyi 
Dobó SE vezetőjét, aki két cikluson át Kőszeg 
országgyűlési képviselője volt beválasztották a 
Magyar Olimpiai Bizottság égisze alatt működő, 

az olimpiai hag�o-
mán�okat ápoló 
Magyar Olimpiai 
Akadémia irán�ító 
szervébe. Az aka-
démiának ő az első 
Vas megyei tagja. 
Mandátuma 2012-
től 2016-ig szól. 
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akik segítettek
Január harmadik napján egy férfi 
„mélyen bújt” a szelektív hulladék-
gyűjtőbe, kivett onnét egy üveget, 
majd a táskájába tette. A kérdésre, 
hogy mit csinál: „ezt, azt lehet ta-
lálni” mondattal válaszolt. Elmon-
dása szerint a „szállón” lakik, és 
minden nap kap eg�szer ételt, de 
kell az utánpótlás, szép volt a ka-
rácsonya, többször is várták meleg 
ebéddel vagy vacsorával. 
Sokan adakoztak az advent idősza-
kában, sokan vettek részt a karitász 
tevékenységben azért, hogy „mások 
javát szolgálják”, önként, önzetle-
nül. Amikor eg� asszon� adakozá-
sához mások is csatlakoztak, akkor 
ez a hír neki „jó napot” szerzett.
Az üveget gyűjtő férfi december 21-
én részese volt a Brenner Közösségi 

Ház karácsonyának, ahol a Kő-
szegi Karitász t�úkhúslevessel, 
és rántott hússal várta a rászo-
rulókat. A menüt az önkéntesek 
jó szándékú emberek adomá-
nyából készítették. Mindezt 
nemcsak karácson�kor teszik 
meg, hanem évente többször. 
A névtelen önkéntesek tiszta 
szívből, a segítségnyújtás szán-
dékával dolgoznak a rászorulók 
érdekében. December 23-án 
délben a piacon ételt osztottak 
hat adományozó jóvoltából. 
Egy idős asszony hazament a 
tálkáért, hogy másnap tejbegríz 
helyett babgulyást adhasson az uno-
káinak. Szétosztottak száznál több 
adag ételt, amely húsz kiló húsból 
és húsz kilogramm babból készült. A 

piaci betonpadok az éhes emberek 
konyhaasztalai lettek. Kovács Miklós 
szakács elmondása szerint advent 
utolsó vasárnapján ezentúl mindig 
főznek meleg ételt a rászorulóknak. 
A református egyház tagjai közül 
sokan áldozták fel a Szentestéjüket 
azért, hog� másoknak örömet sze-
rezzenek. Az újságban megjelent 
rövidhír után többen jelentkeztek 
segítő munkára, az adakozók cso-
magban hozták el ide a létfenntartó 

ételt. Szenteste délutánján már el-
készült a gul�ás, sötétedéskor ér-
keztek meg az első teázók, akik az 
Istentiszteleten áldást kaptak. Ezen 
az estén két, gyermekeikkel érkező 
család is talált itt menedéket. Egy 
férfi hangja is elakadt a megható-
dottságtól, amikor a tán�érjának 
maradékát bőven pótolták, hogy 
másnapra is jusson ennivaló.
Akkor kincs eg� tál étel, ha nincs. 
Tudta ezt a becsületes fiú is, akiről 
írtunk az újságban, akinek a sorsát 
többen felkarolták. Egy 80 év felet-
ti n�ugdíjas házaspár a saját maga 
termelte krumpliból adott a fiúnak, 
fasírozottal kiegészítve. Kapott még 
sütemén�t, ételt, karácson� estére 
meghívást, és alkalmi munkát az 
Írottkőben. Abban bízik, hogy egy 
takarító cég munkát ad neki.
Gratulálunk annak a korosodó 
asszonynak és férfinak, akik több 
éve önkéntesként dolgoznak, idős 
embereknek segítenek a névtelen-
ségbe burkolózva, mondván, ők a 
rászorultak érdekében dolgoznak. 
Az ő tevékenységüket kitüntetéssel 
ismerték el azok, akik naponta lát-
ják a nem múló szorgalmat.

Kámán Z


