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Kőszeg első újszülöttje – Tóth Fanni –
Huszonnyolc csökkent munkaképes2014. január 2-án nulla óra harminc
ségű embert alkalmaz a belvárosban
perckor született 3700 gramm súlyműködő MEA-GOLD Kft. A béreket,
lyal, 52 cm hosszúsággal. Édesanyja,
az üzemelés költségeit a munkájukért
Kiss Krisztina a szilveszter éjszakáját
kapott árbevételből és az állami táa szombathelyi kórházban töltötte,
mogatásból biztosítják. reggel hatkor
ahol sok nő várta, hogy világra hozza
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak
gyermekét. Az anya fájdalmai négy-öt
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a
órával korábban kezdődtek, a szülés
munkahely fontosságát, nem zúgolódelőtti egy óra igazi megpróbáltatás
nak, többen az óraközi szünetekben is
volt számára. Le nem írható, el nem
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas
mondható öröm volt, amikor a magtörlőkendők hajtogatását örökíti meg.
zatmázas újszülöttet Krisztina hasára
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki
tette a szülésznő. „Ettől kezdve minden
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve
megpróbáltatást elfelejtettem” – emhabpatronokat válogatnak. A Kromberg
lékezett vissza az édesanya. Ezeket a
& Schubert Kft. régi megrendelőjük.
pillanatokat az ötgyermekes barátnő,
Számukra fröccsöntött gumiidomokat
Zsuzsa örökítette meg fényképen. Ő
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel
vágta el a köldökzsinórt.
után – felsőkategóriás autók alkatrésze
Fanni az első órát inkubátorban töllesz. jelentős az igény arra, hogy 35-40
tötte, majd a következőt édesanyja
csökkent munkaképességű embert tudmellett, miközben magába szívhatta
jon a kft. alkalmazni.
az első csepp anyatejet. január 5-én
A cégvezető, rusznyákné Biczó Valéria
érkeztek haza a kétéves testvér, Bogelmondása szerint: ehhez várják – a
lárka „felügyelete” mellett, aki azóta is
reményekben, az ígéretekben megléfigyeli testvére rezdüléseit, sírását, és
vő – nagy megrendelést. A cég elődje
ha hallja, azonnal figyelmezteti anyu2002-ben indult egykori textilesekkel,
káját, hogy: „Éhes!” Az édesapa, Tóth
azóta is magánvállalkozásként műImre, aki nem vállalta az apás szülést,
ködik. Petkovits Sándor közreműköa család emeleten lévő lakásában a
désével a Bencés Székházban találtak
„nővérkére” vigyázott, ketten várták
munkavégzésre alkalmas termeket. A
türelmetlenül a család második lányát.
szigorú feltételekhez kötött munkaköAzt a kis „tündért”, aki a 95 éves Kiss
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker
Gyuláné (19. old) nyolcadik dédunoLajos önkéntes segítségével építették
kája. Fanni nyugodt, csendes gyermek.
ki. A cég működéséért a dolgozók feEgy hét után elérte a születési súlyát, a
lelősséget éreznek, és csak önmagukra
fotózást jól viselte.
számíthatnak.
Írta és fényképezte:
Kámán Z.
Írta és fényképezte:
Kámán Z.
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Rövid hírek
V ÁRO SHÁ Z A

• Egy idős asszony ingyenes átadással felajánlotta a Szabóhegyi
út mellett lévő 205 m2 tulajdonát.
A Rendezési Terv alapján a telekrész megnevezése kertvárosias
lakóterület, beépítésre nem alkalmas. A felajánlott telekrész tulajdoni hányada 10/280, mert egy
5743 m2 területen található. A
képviselők elfogadták az ingyenes
felajánlást.
• Reformház Egészségügyi Bt.
telekvásárlással kapcsolatos kéréssel fordult az önkormányzathoz.
A megépülő egészségház melletti ingatlanból szeretne vásárolni
területet, amelyen gyógyszertár
kialakítását tervezi. A területen a
Rendezési Terv szerinti besorolása
alapján megépíthető az egészségügyi szolgáltatást végző épület. A
vásárlási szándék ezer m2 telekre vonatkozik. A képviselők elvi
hozzájárulásukat adták, hogy az
2975/94 hrsz-ú ingatlanból 1000
m2 nagyságú beépítetlen terület
kialakításra kerüljön. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése előtt a vételi szándékot a
képviselő-testület ingatlanforgalmi
értékbecslés birtokában ismételten
megtárgyalja.

• A Csók István Művészkör és a
Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete kérte az önkormányzatot, hogy
biztosítson számukra ingyenesen
egy olyan helyiséget, ahol gyűléseiket és egyéb rendezvényeiket megtarthatják, valamint tárolni tudják
tárgyi eszközeiket. Előzetes egyeztetés alapján a Kossuth L. u. 7. sz.
társasházban lévő, egykori KMBiroda helyiségeit találtak a célra
alkalmasnak. Miután a rendőrség
lemondott a két helyiség használati
jogáról, az önkormányzat lépeseket
tett a lakóingatlanná történő minősítés érdekében, de a társasház ezt a
szándékot többször is fellebbezte. A
képviselők elismerték a két szervezet kérésének jogosságát a városban
betöltött tevékenységük alapján.
Rába László szerint a „hölgyeknek”
alkalmasabb helyiség lenne a borok
háza. Az elhangzottak szerint ennek
megvalósítása lehetetlen. Simonits
Zsolt arról beszélt, hogy egy pozitív
döntés után más civil szervezetek is
jöhetnek hasonló kéréssel, amit nem
biztos, hogy tud teljesíteni a város.
Huber László polgármester szerint
kérjenek a civilek, amíg található a
célra alkalmas ingatlan. A képviselők ingyenes használatba átadták a
kért helyiségeket a kérelmezőknek,
de a közüzemi költségeket nekik
kell fizetni.

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: február 5.
Básthy Béla alpolgármester: január 22., február 19.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 12.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: január 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
DR. mátrai istván, az 1. sz. választókerület képviselője
január 27-én (hétfőn) 16.30–18 óra között tart fogadóórát,
Giczy József képviselő
január 29-én (szerdán) 16–17 óra között tart fogadóórát,

2

2014. január 21.

Nemzetiségek
Kőszeg önkormányzata előkészítette azt a szerződéstervezetet, amelyet a nemzetiségi önkormányzatok
támogatásaként kíván megkötni a
szervezetekkel. Az együttműködési
szerződés létezése egyben törvényi
kötelesség is. A tervezet részletesen szabályozza a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal épületének
(Kőszeg, Jurisics tér 8.) megadott
helyiségében lévő tárgyi eszközök
nemzetiségi önkormányzatok általi
igénybevételét, és ehhez biztosítja
a személyi feltételeket is. Segítséget kapnak a nyilvántartások
elkészítéséhez, a testületi ülések
lebonyolításához. A nemzetiségi
önkormányzatok – a város költségvetésében foglaltak szerint –

Ezúton is
December 19-én Giczy József a
testületi ülésen elmondta, hogy a
kettős kereszt felállítására ő kérte a
hivataltól az engedélyt, amit megkapott, és köszönetét fejezte ki a
gyors ügyintézésért. Az ünnepséget
megrendezték, a további eseményekről a képviselő így fogalmazott: „Ezt követően az interneten
megjelent egy írás, amelytől magyarázkodások helyett ezúton is, és
nyilvánosan is elhatárolódok”.

Zsiráf
Fix Forint
betéti akció
3,60%
(EBKM 3,42%)
2017. december 29-ig tartó futamidôvel

4,35%
(EBKM 3,94%)
2019. december 31-ig tartó futamidôvel

Keszei Balázs, az 5. sz. választókerület képviselője
február 6-án (csütörtökön) 15–16 óra között tart fogadóórát.

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

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

www.sopronbank.hu

Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: lapcom Zrt.

pénzügyi támogatást kaphatnak a
várostól. Változatlanul igaz, hogy
közösségi életük során mindhárom
szervezet továbbra is ingyenesen
használhatja a város által biztosított helyiségeket.

A tájékoztatás nem teljes körû, a
hirdetés nem minõsül nyilvános
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés
további szerzõdési feltételeit a
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
A Bank a kamatváltoztatás jogát
fenntartja. Az akció visszavonásig
érvényes. Tovább részletekrõl
érdeklõdjön bankfiókjainkban!

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu),
Hani Tibor (haniti@freemail.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

Ipari park létesül
December 18-án a képviselők tárgyaltak a
kőszegi ipari park létesítéséről. rába László elmondta, hogy örül a megvalósítás szándékának,
de már a „24-dik órában vagy azon is túl vagyunk”. Kiss Zoltán – aktualizálva a helyzetet –
Mao Ce-tung egyik mondását idézte, miszerint a
tízezer kilométeres menetelés is egy apró lépéssel kezdődött. Huber László polgármester szerint
„késésben vagyunk”, de nem a 24-dik órában,
hanem egy megválasztott, aktuális időpontban.
állítását azzal indokolta, hogy most kezdődik az
Eu 2014–2020-as költségvetési időszaka, amikor kormányzati támogatással az iparfejlesztés,
az ipari parkok válnak meghatározóvá. Ebben
nagy szerepet kapnak az önkormányzatok, és
most erre a pályára lép Kőszeg is.
A képviselők elé került javaslat összefoglalta az
eddigieket. December elején – bizonytalan jogi
helyzettel „elméletileg” – két ipari park is létezett a városban. A Posztógyár területén létesült
Kőszegi Ipari és Innovációs Park önkormányzati
tulajdont a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében a város eladta. A Zöld Erőmű
Kft. által – a Horvátzsidányi út mellett – létrehozott ipari park cím tulajdonosának kft.-je felszámolás alatt van. rába László szerint jobb lett
volna ezt a céget megvásárolni az ipari park cím
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jogával együtt, mint egy újat létesíteni.
A nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, janzsó Tamás szerint ezt a jogot a testületi
ülés másnapján megvonja (meg is vonta) az illetékes bizottság, a tetemes összegű adósság átvállalása pedig hatalmas terhet jelentett volna a
városnak. Az önkormányzat a zrt.-t kereste meg
azzal a szándékkal, hogy tőlük segítséget kérjenek a jogcím elnyeréséhez, majd azt követően
az ipari park vállalkozásokkal való megtöltéséhez. A képviselők elé került megbízási szerződés
tervezete – Básthy Béla alpolgármester javaslatára – módosult úgy, hogy abban határozott
időpontokig teljesítendő feladatok kerültek rögzítésre. A zrt. általi teljesítés után kerül kifizetésre az elvégzett feladathoz tartozó díjtétel. Ennek
első részlete 3 975 000 Ft + áFA, amit akkor
fizet meg a város, ha legkésőbb 2014. január
31-ig a cég beadja az ipari park létesítéséről
szóló pályázatot. A második részletet, a 795 000
Ft + áFA összeget az ipari park cím elnyeréséről
szóló hivatalos tájékoztatás megérkezése után
fizetheti ki a város, amely februárban realizálódhat. A harmadik részletet, a 3 180 000 Ft +
áFA-t akkor utalhatja át az önkormányzat a zrt.nek, ha az első betelepülő beruházó kifizette a
területvásárlást. A képviselők jól körülhatárolták
a Kőszegről Horvátzsidány felé vezető út melletti területen megvalósuló ipari park szerződéses
hátterét. Az első befektetőjelölt már megtekin-

Épül a 87-es!!?? Havidíj
December 4-én Huber László polgármester
évzáró rendezvényként a nemzeti Fejlesztési Minisztériumba kapott meghívást, ahol a
közlekedési stratégiáról, az úthálózat jelenlegi fejlesztési irányáról kaptak tájékoztatót a
meghívottak. Az eseményről a városvezető a
képviselőket a testületi ülésen tájékoztatta. Elmondta: „Örömmel nyugtáztam, hogy a nemzeti stratégiában ezideig nem nagyon szereplő
Kőszeg és Szombathely közötti 87-es út fejlesztése is hangsúlyt kapott az új irányzatban.”
A létező tervek arról szólnak, hogy az útszakasz
megépül az unió támogatásával a következő,
2014 – 2020-ig terjedő Eu-s pénzügyi időszakban. nem született még döntés arról: hol
csatlakozik a 87-es az osztrák oldalon épülő
S31-es úthoz. A polgármester szerint, ha az a
verzió valósul meg, amely alapján az egykori
határátkelőnél kötik össze a két utat, akkor ez
a város számára elfogadhatatlan lesz. Sok hátránnyal jár, mert a forgalom a település szélén
haladna át.
Annyi bizonyos, hogy a tervezett út mindkét
oldalon kétszer egysávos lesz, vagyis az S31
most is működő szakaszától a további utat is
így építik meg a „szomszédok”.
KZ

Az önkormányzat és a város intézményei részére
nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében, pályázatok útján, minden évben szerződést köt a város
egy bankkal. Az elmúlt év végén ez a szerződés
lejárt, de a kapcsoló feltételek lehetővé tették
a szolgáltatás hosszabbítását. A képviselők december 19-én elfogadták a korábbi bank által
adott ajánlatot, amelynek a bankszámlavezetési
díja – a fenntartott intézményeket is beleértve
– havi 485 000 Ft, amely tartalmaz mindennemű költséget és jutalékot. Ez a díj 15 000 Ft-tal
magasabb az előző évhez képest, ugyanakkor a
szerződés egyéb feltételei nem változtak.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

tette. ( lásd „Új üzem!?” írást / a szerk.)
A több mindenre kiterjedő szerződésben a képviselők megbízták a nemzeti Ipari Park Fejlesztő
Zrt.-t ipari park létesítésére. Ezt megelőzően
a város előnyeit és hátrányait elemezték az
iparosítás szempontjából. janzsó Tamás vezérigazgató elmondta, hogy a korábbi hátrányból
előnyt lehet kovácsolni. Ausztriában megindult
az a folyamat, miszerint a magyar munkaerőt
nem Ausztriában fizetik meg Eur-ért, hanem
áthozzák hozzánk a termelést, és Ft-tal fizetnek
a dolgozóknak.
Kámán Z.
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Új üzem!?
Az elmúlt években több alkalommal látogattak
el kínai vendégek Kőszegre, és ismerkedtek a
város életével. December 13-án – beruházás
szándékával – egy újabb küldöttség érkezett a
városházára. A befektető csoportnak Bécs mellett működik egy – rizsből lisztet gyártó – üzeme, az igények növekedése a kapacitás bővítését teszi szükségessé. Emiatt az osztrák-magyar
határ közelében keresnek a gyár építésére alkalmas helyszínt. A vendégek megtekintették a
horvátzsidányi út mellett lévő területet, amely
„rövidesen” elnyerheti az ipari park címet. A városvezetés kifejezte támogató szándékát a beruházásban érdekelt vendégek előtt. Az sem volt
titok, hogy a kőszegin kívül – konkurensként –
két további helyszín is jelen van a kínálatban.
A döntés után, egy év múlva indulhat meg a
termelés, amely 50 – 60 új munkahelyet jelent.
A majdani gyárban – remélhetően Kőszegen –
a termelőgépek folyamatos üzemben gyártják
majd a rizslisztet.
KZ

A STYL Ruhagyár Rt. „f.a.”

gyakorlattal rendelkező
varrónőket
és

ruhaipari technikus
munkatársakat keres
állandó délelőttös
munkarendben történő
foglalkoztatásra.

Érdeklődni lehet:
06 30/440-40-37
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„Első kézből!” Nyert pénz
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!

V á rO SHá Z A
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nagyon fontos, mondhatni a jövőnket jelentősen meghatározó
évet kezdtünk el. nemcsak az ez
évi választások (parlamenti, uniós, önkormányzati) miatt tartom

rendkívülinek 2014-et, hanem
azért is, mert ebben az évben kell
felkészülnünk, és fejlesztési programokat készítenünk a 2020-ig tartó
időszak uniós támogatásainak a
megszerzéséhez. Olyan programokat kell összeállítanunk – a
városban működő intézményekkel
és szervezetekkel együttműködve
–, amelyek Kőszeget és a térséget
dinamikus fejlődési pályára állítják,
és ennek eredményeként városunk
ismét (mint volt már a történelme
során) nyugat-Pannónia kiemelkedő jelentőségű oktatási, kulturális,
tudományos és turisztikai központjává válik. Ehhez természetesen a
megfelelő színvonalú feltételeket
és infrastruktúrát is biztosítani kell,
ami szintén ezen uniós forrásokból
lehetséges. Tudom, ez most egy kicsit hihetetlennek és utópisztikusnak tűnik, de remélem, rövidesen
Önök is meggyőződhetnek ennek
komolyságáról és realitásáról. Az
viszont egészen biztos, hogy a város anyagi helyzete stabil, az előző
évet jól zártuk, és biztos alapokra
helyezhetjük a 2014. évi költségvetésünket, mely meghatározza
lehetőségeinket az önkormányzati
feladatellátásban.
Végezetül kívánok mindnyájuknak
az új évben nagyon jó egészséget
és sok sikert céljaik megvalósításában.
Huber László
polgármester

A kormány ismét pénzügyi támogatást adott Kőszeg Város Önkormányzatának. December 17-én
jelent meg a Magyar Közlönyben a
330 millió forintról szóló pénzügyi
segítség. Mindehhez szükség volt
városvezetői elhatározásra, országgyűlési képviselő közbenjárására, és
a kormányzati szándékra. Akkor is,
amikor a megelőző hetekben megérkezett az ÖnHIKI keretén belül a
kormány 17 millió forintos támogatása a város számlájára. A kettő
együttes összege 347 millió forint.
ágh Péter országgyűlési képviselő,
frakcióvezető-helyettes kérdésünkre így nyilatkozott: „megtiszteltetés
volt számomra, hogy a kőszegiekért
a támogatás előkészítésében részt
vehettem a város vezetésével”.
December 19-én a részletekről
Huber László polgármester beszélt

Rövid hírek
• Huber László polgármester a
december 19-én megtartott testületi ülésen beszélt a Várkörön
lévő COOP üzletház – felújítás
után – történt megnyitásáról. A
városvezető 2013. június 13-án
aláírt egy megállapodást, miszerint
a Hétforrás Zrt. a saját költségén
2013. december 31-ig az önkormányzat tulajdonán kialakít mur-
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a képviselőknek. Elmondta, hogy
kérelemmel fordult a kormányhoz,
hogy nyújtsanak támogatást, mert
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása során nehézségek
támadtak. Működési hiány mutatkozott a 2013. évi költségvetésben,
és a 2014. év is hiánnyal zárulhat a
költségvetési koncepció adatai szerint. A polgármester azt is megírta
levelében a kormánynak, hogy az
egészségházhoz kapott 200 millió
forint pályázati támogatás mellé még
további 140 millióra lesz szükség a
beruházás befejezéséhez, amely a
biztonságos betegellátást szolgálja.
A Dr. Ambró Gyula utca vizesedés
miatt kárelhárítást igényel, a Kiss
jános utcában lévő Malomárok-híd
jelentős felújításra szorul. (Ezen keresztül lehet eljutni a Dr. nagy László EGYMI-be, az ország egyedülálló
oktatási intézményébe.)
Huber László polgármester szerint
a támogatás jelentősen javítja a

város pénzügyi pozícióit. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, különösen a kormánynak a hathatós
segítségért.
A december 5-én megtartott testületi ülésen volt némi bizonytalanság a képviselők részéről akkor,
amikor kiírták az egészségház
építésére vonatkozó közbeszerzési
eljárást. ugyanis hiányzott a 340
millió forint beruházási összegből
a pályázati pénz (200 millió) feletti összeg. A városvezetés részéről megvolt az optimizmus. Erről
a decemberi lapszámunkban a
következőképpen tudósítottunk:
„Básthy Béla szerint egy-egy beruházás megvalósításánál lehet
mérlegelni az indítást, de ebben
az esetben olyan közcélról van szó,
amely sok embert érint és társadalmi feladat a megvalósítása. Ezen
okokból lehet bízni a kormányzati
segítségben.”
KZ

vázott betonszegéllyel ellátott parkolóhelyeket, de a terület a város
tulajdonában maradt. A parkolók
elkészültek.
• A város önkormányzata tagokat delegált a Kőszegi járási
Tankerület által működtetett kőszegi székhelyű iskolák intézményi
tanácsába. A törvény által biztosított cél: kapcsolattartás a várossal.
Egy éve működteti és tartja fenn
a kőszegi iskolákat a tankerület.
Az itt tanuló diákok változatlan

intenzitással vesznek részt a város
életében. Básthy Béla alpolgármester felvetése alapján az önkormányzat levelet küld a két egyházi
iskolának abból a célból, hogy az
intézmények fontolják meg egy
tanácskozási joggal rendelkező,
az önkormányzat által kiválasztott
személlyel a rendszeres kapcsolattartást. Mindez nem jelenti az
önállóság csökkenését. A várossal
való ilyen jellegű kapcsolatfelvétel
mindenkor az intézményen múlik.

„Életszerűtlen”
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A hulladékgazdálkodásról szóló törvény új kötelezettséget ró az önkormányzatra és a városgondnokságra,
mint szolgáltatóra. A város kötelező
feladata a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása.
A képviselők rendeletet alkottak a
település szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. Fontos szempont, hogy a szolgáltatási
árak nem emelkedtek. A rezsicsökkentés érvényben van, a törvényi

szabályozás szerint a szolgáltatás
ára nem haladhatja meg a 2012.
április 14-én alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt
összegének 90 százalékát. Viszont
az ingatlan használójának kötelező
igénybe venni a hulladékszállítást,
és ezért a díjat meg kell fizetni. Kiss
Péter kérte, hogy legyen egy újabb
ellenőrzés arról, hogy ki nem veszi
igénybe a szolgáltatást, és ezért
nem fizeti meg annak díját. Két éve
történt egy ilyen ellenőrzés, majd

azt követően „sokan” megkötötték
a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződést.
Fontos elvárás, hogy az ingatlanhasználónak, a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során, törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés
és a hulladék mennyiségének
csökkentése érdekében felállított
gyűjtőszigetek, valamint a házhoz
menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.
A rendelet foglalkozik az utcák takarításával, de ennek részletes újraszabályozását a januári testületi
ülésre halasztották. Kovács István

Egészségház

felszerelésére. január 23. az építésre kiírt pályázat határideje. Lapzártáig nem kaptunk információt
a beérkezett pályázatok számáról.
Annyit tudunk, hogy kőszegi érdekeltségű cégek is szeretnének részt
venni az építkezésben, konzorciumban pályáznak. A beruházáshoz
az önkormányzat kettőszáz millió
forintot nyert, de ahhoz, hogy a betegek fogadására alkalmas legyen
az2014.01.14.
egészségház 12:09
a tervszámok szerint további 140 millióra lesz szük-

ség. (lásd: „nyert pénz” c. írásunkat
4.o./ szerk.)
A képviselők december 19-én
döntöttek az építkezés műszaki ellenőrének a megbízásáról. A négy
ajánlattevő közül a kőszegi illetőségű Köberterv Mérnöki Kft-t bízták
meg a feladat elvégzésével. Az ellenszolgáltatás díjtétele 1 450 000
Ft +áFA. A másik három vállalkozás ajánlati ára meghaladta az öt
illetve hatmillió forintot. A második
legjobb ajánlatot tevő cég vezető-

Az időjárástól és a közbeszerzési
eljárás lefolytatásától függően indulhat az új egészségház építése,
amely egy év múlva a Balog iskola
mögött, Gábor áron utcai bejárattal várja majd a betegeket. Ehhez
szeptember végén az építő cégnek
át kell adni az épületet, majd ezt
követően kerül
sor az orvosi rende- 1
90x130 varta copy.pdf
léshez szükséges eszközökkel való
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„életszerűtlennek” minősítette a
hóeltakarítás szabályrendjét, hiszen
az utakat a cég járművei tisztítják.
A korábbi rendelet, illetve az előterjesztés a nem a belvárosban élő
lakosságra jelentős kötelességeket
határozott meg. Amíg az új szabályozás érvénybe lép, addig is célszerű a városlakóknak kézbe fogni
a hólapátot, ha szükséges lesz. Ott
is, ahol nagyobb közösség él: a
közösség érdekében. Egy lapátoló
embertől nem hangozhat el egy
napsütéses órában sem a kérdés:
„Idén eltakarítják a havat?”
KZ
je kétségbe vonta, hogy a nyertes
ekkora összegből teljes körű ellenőrzést tud elvégezni. álláspontjuk
szerint „a legalacsonyabb összegű
ajánlattevő által megadott árajánlat mellett nem biztosítható a műszaki ellenőri feladatok szakszerű
elvégzése”. A mostani észrevétel,
álláspont nem győzte meg a képviselőket, és a két szakbizottság előzetes állásfoglalásával egyetértve
hozták meg a döntést.
KZ
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Kávészünet Petkovits Sándorral
A horvát vonal markáns képviselője
Ká V É SZ Ü nE T

A Győr-Sopron (1990 óta Győr-MosonSopron) megyei horvát nemzetiségű Undon
született horvát anyanyelvű családban. Iskolába kerülésekor még alig beszélt magyarul, 1970-ben végzett az utolsó undi
évfolyamban. A középiskolát Sopronban
végezte, majd Budapesten a Közgazdasági Egyetem hallgatója lett. Előtte azonban
katona volt. Gyakorlatilag 1979. augusztus
21-étől él Kőszegen családjával. Nős emberként érkezett, felesége óvónő. A Bútorszövetgyárban kezdett közgazdászként.
LATEX-es időszaka 1993. májusáig tartott.
Időközben jogi szakokleveles közgazdász
végzettséget is szerzett. (Az utolsó 2 évben
a szombathelyi központba ingázott.) Ekkor
kérték fel az éppen megüresedett kőszegi
OTP fiók igazgatói állásának a megpályázására, amelyet 2009-ig vezetett. Azóta is
az OTP hálózatában dolgozik, Vas és GyőrMoson-Sopron megyék bankbiztosítási koordinátora, tanácsadója. A rendszerváltás
óta közéleti ténykedése is hangsúlyozottabb
lett. Korábban semmilyen szervezetnek
nem volt tagja. Nyolc éven át (1998-2006)
volt önkormányzati képviselő, pénzügyi bizottsági elnök. Egy ciklust kivéve tagja az
önkormányzat gazdasági, illetve pénzügyi
bizottságának. Képviselő az Országos Horvát Önkormányzatban, ahol 4 évig vezette
a pénzügyi bizottságot.
A családban egy fiú és egy lány van, családostól hazaköltöztek a fővárosból. Két kislány unoka született, egy a fiánál, egy a lányánál. Neje az Árpád-házi óvoda óvónője.
– A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetése is a nevedhez kötődik, melynek az
elnöke is vagy. Szívügyed volt a gimnáziumi
horvát nyelvoktatás bevezetése.

6

– Sajnos, a gyerekek a családokból már nem
hozzák magukkal azt a motiváltságot, mely
ennek a sikeréhez elengedhetetlen. A nyelvtanulásban az anyanyelvi környezet meghatározó.
Országosan elsőként kezdtük meg az általános
iskolás korosztály kiegészítő kisebbségi nyelvoktatását. Kőszegen 269-en vallják magukat
horvátnak, a két szomszédos megyében a számuk mintegy hatezer, akik 21 településen élnek. A grádistyei horvátokat Trianon kettévágta,
több mint húszezren Ausztriában élnek. Kőszeg
erősen kötődik a horvátsághoz. Levéltári források alapján tudható, hogy már 1533-ban
nagyobb számban érkeztek a térségbe. A törökdúlás során elpusztult falvakat ők népesítették
be. Bozsok a 20. század elején még horvát falu
volt. A 18. században csak az lehetett a város-

ban plébános, aki beszélte a három nyelvet, a
németet, a horvátot és a magyart.
– A horvát kisebbség – melynek markáns
képviselője vagy – hogyan tud ilyen látványosan és tartalmasan működni?

– nincs ennek titka, fennmaradásunk garanciája
egyrészt az iskola, a nyelvtanulás erősítése, másrészt a templom, a vallás ápolása. Hihetetlenül
erős a római katolikus vallás összetartó ereje. Az
országban egyedüliként a kőszegi horvátoknak
van saját temploma, a Szent Imre-templom.

– A kőszegi horvátok az augusztusi ostromnapokon is aktívak.

– Minden új kezdeményezésben benne vagyunk.
Őseink a kőszegi ostrom idején kerültek erre a
vidékre. jurisics maga is horvát volt. Felkértek,
hogy én személyesítsem meg, így belefolyt az
egész közösségünk. Annak idején még Boda
Gyöngyi írta meg a forgatókönyv egy részét,
az eskütétel szövegét, amely a néhai jambrics
polgármester úr által írt Kőszeg ostroma című
verses művén alapul. Azon vagyunk, hogy ez a
rendezvény tartalmában is alapos, történelmi és
korhű legyen. Kell egy jó szövegkönyv és forgatókönyv. Még a ruháinkat is a történelmi korhoz
jobban illővé kell elkészíteni. A kőszegi horvátok
alapító tagjai az Ostrom Egyesületnek. Dolgozunk a cél teljesüléséért.
– Jurisich szülővárosa Senj. Ez a horvát kapcsolat is tőletek indult.

– Az első kőszegi kisebbségi önkormányzat
megalakulásakor jött a gondolat, hogy lépjünk
kapcsolatba az ott élőkkel. A városnak még
nem lévén kontaktja, a horvát képviselők pünkösd tájékán utaztak el Kolich atyával, aki istriai
(Horvátország) születésű. A senji plébánián keresztül történt a kapcsolatfelvétel, amely aztán
testvérvárosi rangra emelkedett.
– Láthattunk benneteket az Orsolya-napi vásáron, de ott voltatok az Adventi vásáron is.

Összefogásunk eredménye a felújítása. A püspök úrral 2000-ben állapodtunk meg, hogy a
gondozását átvesszük. Gyűjtésből újítottuk fel az
orgonát, még a fűtésre is maradt belőle. jurisics
gyerekei, ádám és Anna a szomszédos Szent jakab-templom kriptájában pihennek. Kezdetben
ott tartottuk a szentmiséket. Havonta két misénk horvát nyelvű, Dumovich (Horvátzsidány)
és Kolich atya (rőtfalva) vezetésével.
– Szervezed és vezeted a mariazelli zarándoklatokat.

– A horvátoknak Mariazell olyan, mint a magyaroknak Csíksomlyó. Horvát búcsúkor, augusztus
utolsó hétvégéjén megyünk oda, a grádistyeik
legnagyobb találkozójára, ahol 3–4 ezer ember
gyűlik össze. A rendszerváltozás kezdetén, ’94
körül támadt igény arra, hogy szervezzünk a magyar ajkúaknak is zarándoklatot. Ekkor indult
az első csoportjuk, amiből kinőtt a gencsapáti,
a szentgotthárdi, a herényi önálló zarándoklat. A rendszerváltozás előtt tőlünk zarándok
csoport 1942-ben volt utoljára Mariazellben.
Dumovich atya kezdeményezésére újítottuk fel
a hagyományt 1984-ben, akkor még osztrák oldalról való indulással. A kőszegi indulás 1992re datálódik. Eddig 46-szor voltam mariazelli
zarándokúton.

– A kisebbségi közösségek fennmaradásának
záloga a folyamatos együttlét, a nyelvi közeg
biztosítása, a hagyományok ápolása. Köszönjük,
hogy a Kőszeg és Vidéke mindig szentel helyet
a horvát nyelvű tudósításoknak, melyeket az
indulásakor nagy ügybuzgalommal készített
Brigovich Lajos tanár úr, ma pedig Huljevné Fülöp Mária dolgozik hasonló elánnal. ugyanilyen
fontos számunkra a horvát csatorna biztosítása
a kábelszolgáltatónál.
Kiss János

Kidőlt fák
A karácsony éjszakáján kezdődő szélvihar fákat csavart
ki tövestől a Hétforrásnál. Aki
az ünnepeket hegyi sétával is
összekötötte, az másnap délután meglátta a természeti erő
pusztítását. A forrásmedence
mellett lévő, mintegy 80 cmes átmérőjű, kettős törzsű fa az
esőház irányába dőlt, összetörte
az ott lévő padot, de a faház sértetlen maradt. Az ágak töredezve,
szétszóródva hevertek a földön.
Külön szerencse, hogy a Hétforrás
csövei, az ide tartozó korlát nem
volt veszélyben a szélvihar során. A
közvetlen környezetben hét bükkfa
dőlt ki. A Szombathelyi Erdészeti
Zrt. példaértékű munkát végzett a
kárelhárítás során. Az eseményről
karácsony napján értesült a kőszegi főerdész, Poropatics István,
aki mozgósította a szabadságon
lévő dolgozókat. December 30-án

láttak munkához csörlős traktorral.
A roncsolódott fákból hatvan köbmétert raktak össze a pihenőhely
lejáratánál lévő rakodó területre –

Segélyekről
A törvénymódosítás után 2014. január 1-től önkormányzati segély
megnevezéssel nyújthat támogatást egy-egy település a rászorultaknak. Az új elnevezésű segélyezési forma a korábbi átmeneti segély,
a temetési segély és a rendkívüli

Táplálkozás és a szem
Természetes jelenség, hogy a
mindennapi információk többségét, látásunk által gyűjtjük be és
dolgozzuk fel. Másodpercenként
milliónyi inger ér bennünket. Ezért
érzékszerveink egészségére, így a
szemünkre is a lehető legnagyobb
figyelmet kellene szentelnünk. A
szem állapota és a látás szoros kapcsolatban van a szervezet egészségi
állapotával. A látást nagymértékben befolyásolják egyes vitaminok,
mint a béta-karotin és A-vitamin,
melyeket bizonyos élelmiszerek
bőségesen tartalmaznak. A sárgarépa nagy mennyiségben tartalmaz

A- vitamint, és jótékony hatással
van az ideghártyára. A tojás magas
ásványi anyag-, protein- és vitamin
tartalommal bír és a szem működéséhez szükséges esszenciális
aminosavakat tartalmaz. A benne
található magnézium, szelén, vas,
foszfor, cink, kalcium, nátrium miatt
csökkenti a szemnyomást. Az áfonya
javítja a szem vérkeringését, javítja
az éjszakai látásélességet, segít monitor előtti munkavégzésnél. A halhús valamint a halolaj az omega-3
és omega-6 zsírsavtartalma által
fejti jótékony hatását. Ezért hetente két-három alkalommal érdemes
halat fogyasztani. Kifogástalan látásunk érdekében fogyasszunk tehát,
minél több gyümölcsöt, zöldséget,
piros, sárga, narancssárga és zöld
húsú növényt. Így az egészséges
táplálkozás nemcsak a látásunkra
fejti ki jótékony hatását, hanem a
szervezet egészét regenerálja, ezáltal a fáradtsággal és a stresszel
szemben is ellenállóbbá tesz.
Kőhalmi-Szalay Mónika
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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kaptuk a tájékoztatást
Varga László
erdőművelési előadótól. rendbe
tették
a
Hétforrás
környezetét.
A kárelhárítás véget
ért, de a helyreállítás további tennivalókat igényel. A zrt. határozott
szándéka, hogy a sérült elemeket,
a forrásmedence korlátját felújítják.

Az összetörtek helyett új bútorokat
helyeznek el a frekventált erdei pihenőhelyen. A szakember elmondta: az erdészet célja a közjóléti feladatok ellátása mellett az is, hogy
a Kőszegi-hegység ezen színfoltja
még szebb legyen, mint a viharkárok előtt. A szándék, és a majdani
tett biztosan kiváltja a turisták elismerését. Az erdész szerint az igazi
kihívást a Kőszegi-hegységben tavaly márciusban kidőlt háromezer
m3 fa jelentette, amely a nyáron
több száz m3-rel szaporodott.
Kámán Z

gyermekvédelmi támogatás összevonása után jött létre.
Önkormányzati segélyben azokat
a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon
nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak. A segély természetbeni
ellátás formájában is biztosítható.
Természetbeni ellátás az Erzsébetutalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás
támogatása, a tandíj, a közüzemi
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez

nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
Kizárólag a korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
helyébe lépő, évente egy alkalommal, gyermekenként adható
önkormányzati segély összegét a
képviselők ötezer forintról hétezer
forintra emelték.
Az elmúlt évben alkalmanként átlagosan 8 900 Ft átmenti segélyt,
továbbá 5 000 Ft eseti gyógyszersegélyt, családonként 10 000 Ft
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint alkalmanként átlagosan 36 000 Ft temetési segélyt
nyújtott az önkormányzat.
KZ
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A közétkeztetésről
Kőszeg bölcsődéjében, a nevelésioktatási intézményekben, valamint
a Szociális Gondozási Központban
az étkeztetés ellátását az Elamen
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. biztosítja az intézmények főző- és melegítőkonyháinak igénybevételével.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása
után nyerte el a cég az intézményi
étkeztetés feladatát, amely 2015
áprilisáig tart. A szerződés szerint
évente egyszer tehet javaslatot a cég
a nyersanyagnorma emelésére. Ezúttal 5%-ot javasolt, amit a képviselőknek kell elfogadni. Az indoklás
szerint szeptembertől új követelmények lépnek életbe az iskolai étrend
kialakításában, az eddigiektől eltérő
nyersanyagok kerülnek az ételekbe,
és ez többletköltséget okoz. Két bizottság is tárgyalta a javaslatot, de –

az infláció mértékére hivatkozva – a
2,5%-os emelést tartották elfogadhatónak. Kiss Zoltán elmondta, hogy
a gimnázium diákjai az elmúlt évben szereztek tapasztalatokat más
cég által nyújtott közétkeztetésről.
Ez alapján csak 2,5%-os emelést
tartja indokoltnak. Huber László
polgármester szerint a szolgáltató
profitorientált cég, és várhatóan a
nyereségét mindenképpen biztosítja, valahogyan csökkenti majd a
költségeit. Elmondta, hogy a cégképviselő minimális emelésként a
3,5%-ot még elfogadhatónak tartja. Hosszas vita után ezt az emelkedést szavazták meg a képviselők,
viszont többen már arról beszéltek:
miként kell a közétkeztetést ellátni
2015 májusától.
KZ
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A kihallgatott válaszol
KÜ LÖ nFÉ LÉ K
8

A rendőrség munkáját az ügyészség felügyeli,
míg az ügyészség vádiratait a bíróságon méretteti meg. Ez egy folyamat, amely a bűncselekmény
nyomozásától – amennyiben az bírói szakba jut
– a jogerős bírói döntésig tart. Ennek fontos láncszeme az ügyészi munka. A nyomozati szakasz
után az ügyész nem feltétlenül viszi bíróság elé
az adott bűnügyet, visszautalhatja további nyomozati cselekmények elvégzése céljából. Alkalmazhatja a vádemelés alternatíváit, például vádemelés elhalasztását, nyomozás megszüntetését,
megrovást. Ide tartozik az is, hogy a rendőri intézkedésekkel szemben az azzal érintett személy
panaszt jelenthet be a nyomozás felügyeletet
gyakorló ügyészségen. Fogadóórákon ingyenes
jogi tanácsadással várják itt a lakosságot.
– A függetlenség és az a szabadság, amit a
parlament által meghozott törvények, illetve
egyéb jogalkotók által hozott jogszabályok engedélyeznek, alkotja az ügyészi munkánk lényegét – mondta Dr. Kordé Csaba a Kőszegi járási
Ügyészség – 26 éves gyakorlattal rendelkező –
vezető ügyésze.
A rendszerváltás után, 1993. január 1-jén alakult
meg Kőszegen a városi ügyészség. Majd 1993.
április 6-án az akkori igazságügyminiszter, Dr.
Balsai István adta át számukra azt az átalakított
épületet, amely korábban MSZMP pártszékház
volt. A munkát jelenleg két ügyész, két fogalmazó, két adminisztrátor végzi egy fizikai dolgozó
közreműködésével. Az illetékességi területükhöz
három város (Kőszeg, Bük, Csepreg), illetve 16
község tartozik 25 299 lakosságszám mellett. A
kihallgatás – fogvatartottak esetén – rendőr, bv.
alkalmazott jelenlétében történik. A kihallgatott
válaszol a kérdésekre, amit az ügyész lediktál a
jegyzőkönyv vezetőjének, aki azt ügyészi hiteles
dokumentumként rögzíti. A kihallgatott elolvassa a monitoron a leírtakat, ha szükségesnek
véli, módosíthatja. Az ügyészségi dokumentumok egy részét – a kötelező megőrzési idő le-

telte után – a levéltár őrzi meg az utókornak. A
történészek, érdeklődők ezeket feldolgozhatják.
Kőszegen ebből sok lehet, hiszen az 1867-es kiegyezés után kezdődött meg a polgári államszervezet kiépítése, ekkor alakult meg a városban a
táblabíróság. A modern állam jogrendszere és
igazságszolgáltatása megteremtése szempontjából alapvető jelentőségű volt a bírói hatalom
gyakorlásáról szóló 1869. IV. tc., amely államosította a bíráskodást, elválasztotta az igazságszolgáltatást és a közigazgatást. Az ügyészség működésének kialakításában elévülhetetlen érdemei
vannak az első főügyésznek, Kozma Sándornak,
aki negyedszázados munkásságával megbecsülést és rangot szerzett a szervezetnek.
A 1944/45. év meghozta a királyi ügyészség
végét. Az 1949. XX. törvénnyel kihirdetett Alkotmánnyal történt meg formálisan az új államszervezet létrehozása. Ebben az időszakban szűnt
meg Kőszegen is a táblabíróság. Módosultak a
büntetőeljárási szabályok is, amelyek kihatottak
az államügyészség hatáskörére, az 1950. évi 12.
tvr. a vizsgálóbíró intézményét megszüntetve feladatait az államügyészre ruházta, aki így a gyanúsított előzetes letartóztatását elrendelhette,
akit aztán el is vihettek recskre. Az ezredfordulót
követően alakult ki az igazságszolgáltatás jelenlegi szervezete: az ítélőtáblák és a fellebbviteli
ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló törvény alapján
létrejöttek a szervezeti egységek. Az ügyészség
jogállása és működése szempontjából alapvető
fontosságú Magyarország – 2012. január 1-jén
hatályba lépett – Alaptörvénye, amely biztosítja
mind a szakmai, mind a politikai függetlenséget.
Beszélgetésünkkor, január 14-én Dr. Kordé Csaba vezető ügyész örömmel mutatta azt a Kőszegről készült fotókönyvet, amit Huber László
polgármestertől az ügyészség 20 éves megalakulásának évfordulója alkalmából kapott.
Kámán Z

Olvasó kérte
Tisztelt Kőszegi Lakosok!
Segítséget szeretnék kérni azoktól, akik
Szuhonoszov jurij Taraszovics akupunktúrás
kezelésén részt vettek a Várkör 24. sz. alatt.
Kérem, szíveskedjenek engem megkeresni.
Elérhetőségem: Tóthné Bodolai Zsuzsanna
Telefon: 06-30/356-6081;
Cím: Kőszeg, Bertalan Erzsébet utca 14.
E-mail: tothne62@freemail.hu
Segítségüket köszönöm!
Tisztelettel várom a megkeresést.

Kitüntetések
január 10-én tartotta az IPA nemzetközi rendőrszövetség Magyar Szekciója az éves küldött
közgyűlését, amikor értékes elismeréseket adtak át. A Vas Megyei Szervezet javaslatára „IPA
Kiváló Munkáért” és a baráti kör tagjainak is
adható „Arany Diploma” elismerésben Vas megyéből öten részesültek. A kőszegi csoportot
érintően az évtizedes, IPA-lőtéren végzett önzetlen munkája elismeréséül Stipkovits Balázs
az „ IPA Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült. Az IPA Kőszegi Csoportját támogatók közül
ketten érdemelték ki az „Arany Diplomát”, amit
novák Tamás Budapesten az IPA Országos Elnökétől vett át. Elfoglaltsága miatt január 14én Kolonics Tamásnak a Vas Megyei Szervezet
elnöksége adta át – méltó körülmények között
– a kitüntető címet.
A Kőszegi Csoport tagjai ezúton is gratulálnak az
elismerésben részesült „IPA barátoknak”, őszinte
szívvel köszönik a szervezet érdekében kifejtett
tevékenységüket.

2014. január 21.

Áll a bál a Bálház körül?

Közlemény

Több internetes oldalon is olvasható egy „kőszegi közalkalmazott”
levele, melynek kapcsán Rába Kálmán országgyűlési képviselőjelölt
január 11-én a városháza előtt sajtótájékoztatót tartott. A többi között
elmondta, hogy a nevezett levélhez

KőszegVáros Önkormányzata Rába
Kálmán január 10-én 11 órai
kezdettel a kőszegi városháza
előtt megtartott sajtótájékoztatója kapcsán az alábbi tényekről
tájékoztatja a város és a sajtó közönségét:
A kőszegi Bálházra vonatkozó képviselő-testületi döntések a nyilvánosság előtt, a képviselő-testület
széles körű egyetértésével születtek. A 2002 júniusában készült
adásvételi szerződés a felújításra
vonatkozóan egyértelmű garanciális feltételeket szabott. 5 évre
alapított opciós visszavásárlási jogával a város akkor élhetett volna,
ha nem valósul meg a teljes felújítás. A felújítás megvalósulását a
vevő a használatbavételi engedély
megszerzésével tudta bizonyítani. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Soproni Irodája 2006. június 28án keltezett 410/221/13/2006
ügyiratszámú határozatában kiadta a Kőszeg, Schneller u. 2. sz.
1808-1809 hrsz. Bálház használatbavételi engedélyét, melynek
indoklása leírja, hogy „az épület

„ismeretlen eredetű dokumentumokat is csatolt egy ismeretlen
eredetű feltöltő”. A képviselőjelölt

leszögezte, hogy kötelességének
érzi a Vas megyei önkormányzati
ingatlanok értékesítésének átvilágítását, így „a Bálházzal kapcso-

latos sztereotípiák eloszlatása
érdekében ügyészségi vizsgálat
elindítását” kezdeményezi.

Az ügy a 2002-es értékesítés ürügyén generálódott. Rába Kálmán

vizsgálódni kíván, mert: (1) a Bálház épületegyüttese „jóval a piaci
ár alatt kelt el”, illetve, hogy mert
a szerződés kimondja: (2) „elidegenítési tilalom terheli a Bálházat
Kőszeg város számára”; továbbá
(3) „2007-ben a város nem érvényesítette opciós jogát”, a beruházó pedig „500 millió forintos,
úgynevezett rulírozó hitelt jegyeztetett be” a tulajdoni lapra; (4) „…
elidegenítési tilalom bejegyzésére került sor, de nem a város, hanem az Erste Bank javára”.

Súlyos vádak hangzottak el, és mivel a Kőszeg és Vidéke nem adhat
„megoldó képletet”, kötelességünk
volt megkérdezi a városháza képviselőit is.
TáF

Pártok figyelem!
A közelgő választások okán felhívjuk a pártok figyelmét a Kőszeg és
Vidéke újságban való hirdetési lehetőségre. Ilyen célzattal egyik párt
képviselőjét sem keressük fel, ezért kérjük, hogy a második oldalon
található impresszum elérhetőségi adatai alapján érdeklődjenek. A
pártok gyűléseiről, rendezvényeiről tudósítást nem ír a szerkesztőség. Ezt az érintetteknek önmaguknak kell elvégezni, amit hirdetés
formájában tehetnek közzé. Havonta megjelenő újság lévén nincs
lehetőség arra, hogy egyik fél a másikra vonatkozó negatív tartalmú
állításait az érintett cáfolja ugyanabban a lapszámban. Ezért kérjük a
pártokat, hogy az ilyen jellegű megfogalmazásoktól tartózkodjanak.
Minden hirdetés a következő információval jelenik meg: „Fizetett
politikai hirdetés, amelynek tartalmáért a kiadó, a szerkesztőség felelősséget nem vállal.”

és helyiségei rendeltetésszerű
és biztonságos használatra alkalmasak, a használatbavételi
engedély megadása ellen műemléki, építésrendészeti, tűzvédelmi
és műszaki szempontból kifogás
nem merült fel”. A Bálház tehát

megnyitásra alkalmas állapotba
került, ami a szerződésben rögzített

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

módon igazolást nyert. Ezt megelőzően a képviselő-testület már
2005-ben is megállapította, hogy
jelentős értéknövekedés történt, és
a szerződéses feltételek teljesültsége magas szintű. A beruházás folytatásának érdekében történt meg
az épületre bejegyzett elidegenítési
tilalom törlése már 2005 februárjában. Rába Kálmán állításaival
ellentétben 2007-ben az önkormányzatnak semmilyen jogalapja
nem volt a visszavásárlási opció
érvényesítésére. A magántulajdonba került ingatlan hasznosítását az
önkormányzat nem korlátozhatta,
így jelzáloggal való megterhelése
is kizárólag a tulajdonos és a hitelbiztosító bank ügye volt. A fenti
tényeket igazoló dokumentumokat
az önkormányzat bármely érdeklődőnek bármikor köteles és kész is
rendelkezésére bocsájtani. Kőszeg
Város Önkormányzata értetlenül áll
a tény előtt, hogy egy önmagát felelősnek minősítő közszereplő a hivatalos tájékoztatás igénybevétele
helyett ismeretlen, és általa fel nem
derített eredetű dokumentumok
alapján téves információkra épülő,
a város korábbi és jelenlegi vezetését is gyanúba keverő, a város
rossz hírét keltő sajtótájékoztatót
tart. Elvárjuk, hogy miután személyesen is megbizonyosodik állításai
hamisságáról, a gyanúba kevert
érintettektől hasonló módon, nyilvánosság előtt kérjen bocsánatot!
Kőszeg, 2014. január 11.
Huber László
Básthy Béla
polgármester
alpolgámester
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Új Magyarország Párt – Kőszegi vezetéssel
Számos új törvényt fogadott el a
Parlament. Az egyik a választási
rendszer módosítása volt. Néhány
hónap múlva a tavaszi országgyűlési
választáson debütál az új rendszer,
sok újdonsággal, régi és új arcokkal.
Rajtvonalhoz áll egy eddig ismeretlen, új politikai formáció is, Új Magyarország Párt néven. 2013-ban
alakítottuk a pártot, azzal a céllal,
hogy tükröt tartsunk a mai közélet
szereplői felé és felhívjuk a mindenkori kormány és ellenzéke figyelmét
a magyar társadalmat sújtó égető
problémákra. Az ÚMP reális, egyszerű és gyakorlatias célokat tűzött ki

maga elé, melyek elérése kizárólag a
tagok és szimpatizánsok szorgalmán
múlik. Olyan problémákra hívjuk
fel a figyelmet, melyek megoldhatók, ha meg akarjuk oldani azokat.
Alapelveink a tárgyilagosság és a
realitás, értékeink a szorgalom és a
szolidaritás. Az ÚMP három probléma gyors megoldását tartja nagyon
fontosnak: a munkanélküliség enyhítését, hajléktalanság problémájának
megoldását, és a nélkülöző gyermekek sorsának javítását. Javasoljuk a
sok ingatannal rendelkező egyházak
bevonását a hajléktalanság elleni
küzdelembe, az uniós források me-

zőgazdasági munkahelyteremtésre
(350 000 hektár magyar föld hever
parlagon) való célzott felhasználását, szociális élelmiszerbolt hálózat
kialakítását. Ígéretek helyett kérünk, kérjük a lakosságot, hogy ne
szemeteljen, ne pazaroljon (energia
és élelmiszer), és vegye ki a részét
a feketegazdaság elleni küzdelemből. A pártok a kampányra akár
700 millió forintot is kaphatnak az
államtól. Az ÚMP „unortodox” kampányra készül, plakátok, szórólapok
és reklámok helyett apró problémákat szeretnénk megoldani, óvodákat, iskolákat, egyesületeket fogunk

meglepni, közterületeket, játszótereket veszünk kezelésbe, járdákat
és utakat fogunk építeni, kátyúkat
fogunk betömni, néhány hónapig
sok-sok kőszeginek munkát tudunk
biztosítani, vidám rendezvényeket
hozunk Kőszegre, elvisszük Városunk
hírét szerte az országba, és mesélünk
mindenkinek álmunkról, egy kőszegi fürdőtóról, hátha… Több infót a
www.ujmagyarorszag.hu oldalon és
facebook oldalunkon találhatnak.
Táncsics Péter, az ÚMP ügyvivője
(Fizetett politikai hirdetés, annak
tartalmáért a kiadó, a szerkesztőség felelősséget nem vállal.)
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1199

249

Ft/kg

Ft/kg

szuper
minimini
abcabc
szuper

mini abc szuper

* Sertésoldalas

*** Narancs

1099

199

előhűtött

I.o., lédig, 4-5 méret

Ft/kg

Ft/db

szuper
minimini
abcabc
szuper

mini abc szuper

**** Fornetti Barackos előkelesztett
(Fornetti Kft.)

339
Ft/kg

mini abc szuper

Olympos Ice Tea
Őszibarack vagy Citrom 1,5l, 132,67Ft/l
(Maspex Olympos Kft.)

2014. január 30 - február 02.

1499
Ft/kg

mini abc szuper

* Sertésmáj

Viola Víkend felvágott vagy Viola Soproni Felvágott

299

1099

előhűtött

Ft/kg

mini abc szuper

*** Clementin
I.o., lédig

(Viola-Hús Kft.)

Ft/kg

mini abc szuper

Fornetti Pizzás előkelesztett vagy Túrós előkelesztett
(Fornetti Kft.)

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt! * Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! ** Ajánlatunk csak
vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes! *** Ajánlatunk csak zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes! **** Ajánlatunk csak Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes.

mini abc szuper
abc szuper
szuper

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.

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.; 9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Új tulajdonosa lesz a „távhőnek”!?
Decemberi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy a Kőszegi
Távhőszolgáltató Kft. komoly problémákkal küzd, olyannyira, hogy a
szolgáltatás biztosítása is kétségessé vált. Szanyi Gyula igazgató
Huber László polgármestert kereste
fel a problémával, aki ezt követően
levelet írt a nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, és ágh Péter az ügyben illetékes országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezető-helyettese
felé is érkezett kérés. Lapzártáig
még nem született meg az a döntés, amely előnyösebb besorolást
jelent a kőszegi cégnek, és ennek
következtében zavartalan lehet a
működés. Megbízható információk szerint rövidesen közzé teszik a
kormány megemelt támogatásáról
szóló döntést. Az átmeneti időszakra
vonatkozóan Szanyi Gyula igazgató
elmondta, hogy „azért küzdünk”,
hogy működjön a szolgáltatás, és
hogy a pénzügyi biztonság érdekében is tettek léseket.

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.nek több tulajdonosa van, egyik
bécsi. Az osztrák cég már korábban
jelezte, hogy szívesen megválik a
tulajdonjogától. A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közösen
meghirdették – nyilvános pályázati
eljárás keretében történő értékesítésre – a Kőszegi Távhőszolgáltató
Kft-ben lévő, együttesen 50%-ot
kitevő üzletrészeiket – kaptuk a
tájékoztatást Szijártó Győzőtől, a
zrt. mb. vezérigazgatójától. A pályázatok benyújtási határideje 2013.
december 16-a volt. E határidő
lejártáig egy pályázótól – a Cothec
Energetikai Üzemeltető Kft.-től
– érkezett ajánlat az üzletrészek
megvásárlására. Az eljárást lezáró döntést a SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága, illetve a
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
taggyűlése hozza meg a követke-

A választásról
Dr. Zalán Gábor, a választási iroda vezetője tájékoztatja Kőszeg, Bozsok
és Velem választópolgárait, hogy a címükre megérkezett kérelemnyomtatványokat csak abban az esetben szükséges a választási irodához (Kőszeg, jurisics tér 8., illetve Velem, rákóczi u. 73.) eljuttatni, ha
1. kérik nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket,
2. testi fogyatékosságuk miatt segítséget kérnek a szavazásnál,
3. megtiltják személyes adataiknak a jelölő szervezetek részére kampány célú kiadását.
A kérelem benyújtható munkanapokon 16.00 óráig a kőszegi városháza titkárságán, vagy dr. Tóth László osztályvezetőnél (i.em. 116.),
illetve Szigethy judit (i.em. 108.) és dr. Markovicsné Virág Klára (i.em.
120.) ügyintézőknél, illetve a velemi községházán Bernáth Ildikó kirendeltség-vezetőnél. A személyi okmányokat vigyék magukkal!

ző üléseiken, amelyekre várhatóan
2014 januárjában kerül sor.
A pályázatot benyújtó cég honlapján
a következő olvasható: „A Cothec

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Kft. energiatakarékos megoldásokat kínál, illetve hatékony energiaoptimalizált rendszereket épít be
ügyfeleinél, a megújuló energiaforrások felhasználását egyre inkább
előtérbe helyezve.”
Kámán Z.

Feltűzték a szalagot
„Szórd szét kincseid – a gazdagság
legyél te magad.” Weöres Sándor soraival indult január 11-én a
jurisich Miklós Gimnázium végzős
tanulóinak a szalagavatója. Szülők
és tanárok együtt köszöntötték a
három osztály 94 végzős diákját
az iskola dísztermében. Pató Attila
tanár, a 13.A osztályfőnöke látta el
tanácsaival és intelmeivel az évfolyam diákjait. A 13.D osztály közös
éneke, Cserkuti ádám, Dalos Flóra,
Horváth Tamara,
rába Dóra és rába
Bálint szereplése
ünnepélyesebbé
tette a szalagfeltűzés estéjét. A diákélet szép eseményét megtisztelte
jelenlétével Básthy
Béla alpolgármes-

Farsangi bál
Kőszegdoroszló: Február 1-jén,
szombaton tartják a farsangi bált. A
szervezők szeretettel és farsangi öltözetben várják a bálozókat. Örömmel fogadnak mindenkit, aki szokatlan ruhában jelenik meg. A „szokatlanság” előnynek számit, amikor
a maskarások bemutatkoznak a

ter és Bánó Zoltán tankerületi igazgató. A hagyományok szerint este
tartották a bált, amely az osztályközösségek által bemutatott keringővel kezdődött, majd a szülőkkel
táncoltak a diákok. Kérdésünkre
Horváthné Kutasi Mária igazgatónő elmondta: bízik abban, hogy a
jeles nap élménye és öröme elkíséri
a tanítványokat és a szülőket a ballagást követő időkre is.
Fotó: Vadász Péter tanuló
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„színpadon”. jó példát mutatnak
erre az elmúlt évek tapasztalatai.
A szervezésben és az alkalomhoz
illő öltözékben idén is biztosan elől
járnak a Színjátszó kör – összetartó,
közösségformáló – tagjai. Információink szerint szervezetten készülnek a bálra. ugyanúgy, mint ahogy
egy záróvacsorán elbúcsúztatták az
elmúlt esztendőt.
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A nyomsávon

Kaphat-e szobrot?

A fenti címmel, „élet a vasfüggöny
mentén” alcímmel vetítették Erdélyi
jános kétrészes dokumentumfilmjét
a lovagteremben január 4-én.
A bemutatót óriási érdeklődés kísérte. A téma megjelenítése, fontossága, a miliő: elhitette velünk
erre az estére, hogy újra van mozi
a városban.
Az osztrák-magyar határ mentén
365 km hosszan húzódó aknazár,
amelyet 1965-ben szedtek fel, és
az utána felépített elektromos jelzőrendszer képe, a hozzájuk fűződő
történetek még sokak emlékezetében elevenen élnek. Mégis az utolsó
pillanatban voltunk, hogy egy ilyen
mű születhessen. A film nem mond
véleményt, nem ítélkezik, „csak”
bemutat. A nézőtér reakciói igazolták a téma jelentőségét. Eljöttek a
film szereplői, az elzárt falvak lakói,
a határőrök; a filmkockák megidézték az egykori határsértőket is.

Kialakuló szoborparkunk már két
alkotással gyönyörködteti az arra
járókat. reményeink szerint tovább
bővül a mellszobrok sora. De ki legyen a következő, aki előtt emlékművel tiszteleg a város?

Az estet, az év első kőszegi rendezvényét, Pócza Zoltán vezette,
és Huber László nyitotta meg.
Polgármesterünk felidézte az egy-

kori igazoltatások „élményét”,
Dárday István Kossuth-díjas filmrendező pedig meleg szavakkal
szólt az alkotóról, és megosztotta
örömét, hogy ilyen sokan eljöttek,
„és együtt éreznek azokkal a kockákkal, amelyeket Erdélyi jános a
vászonra varázsol”.
A közönség a tervek szerint találkozhatott volna Pozsgay Imrével
is, aki azonban a betegsége miatt
nem tudott részt venni a vetítésen.
Levélben – amelyet Pócza Zoltán
olvasott fel – osztotta meg gondolatait a megjelentekkel: „Kőszeg
hosszú ideig közelebb volt Vlagyivosztokhoz, mint Bécshez – írta a
többi között, s hangsúlyozta, hogy
vesztesnek érzi magát, mert nem
lehet jelen, és nem találkozhat két
olyan kiváló alkotóval, mint Dárday
István és Erdélyi jános!
A rendezvényt a Kőszegi Polgári
Kaszinó is támogatta. Segítségüket Erdélyi jános
megköszönte,
majd egy koccintásra invitálta
a jelenlévőket.
A felkínált KisSomlyói
Furmintot a jelen
lévő Ambrus Lajos, az Életünk
egykori főmunkatársa ajánlotta a közönség
figyelmébe.
(Felvételünkön: Erdélyi jános,
Dárday István, Kovács Ferenc és
Huber László)
Tóthárpád F.

Díjátadó gála a megye
közösségépítőinek
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A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület január 8-i közgyűlésén
döntött a Magyar Kultúra napja
alkalmából átadandó közösségi
kultúráért díjak odaítéléséről. A
Vas megye népművelőit tömörítő egyesület tagjai az idei évben
kilenc személyt és két közösséget
díjaznak január 25-én Kőszegen,
a vár lovagtermében megrende-

zendő díjátadó gálán. Az eseményen közreműködnek városunk
különböző művészeti egyesületei,
szólistái. A 15 órakor kezdődő
programban megismerhetjük az
idei díjazottakat, akik önként segítették egy-egy közösség munkáját, aktív tevékenységükkel
hozzájárulnak a magyar kultúra
gyarapításához.

Kőszeg büszkélkedhet egy olyan
író-költő-műfordítóval, akiről azonban – még a helyiek is – csak keveset tudnak. A 100 éves kort megélt,
s minden bizonnyal a leghosszabb

időn keresztül alkotó Torkos László
(Kőszeg, 1839. okt. 2. – Bp., 1939.
márc. 15.) gimnáziumi tanár és
igazgató, a Kisfaludy (1875) és
alapításától (1876) a Petőfi Társaság tagja volt. Szülőháza a Chernel
utca kettőben található. Vallásos
lírai és verstani kérdésekkel foglalkozó könyvei jelentek meg. Legelső
írásai Arany jános Figyelő és Koszorú című lapjaiban kaptak helyet, de
számos újságban (Borsszem jankó,
Fővárosi Lapok, Magyar Szemle…)
publikált.
A hatvanéves költő köszöntésekor
1899-ben – mellszobrának megkoszorúzásának alkalmából – a
Vasárnapi Újság egy tisztelgő verset is közölt: „Többet nem is adhatnánk, / Hiszen mindent adunk,
/ uralkodni szívünkön / nem mindenkit hagyunk.” – szól Dalmady
Győző egyik strófája, amelyhez
csatlakozhatnánk azzal, hogy a
Torkos László születésének 175.,
halálának 75. évfordulóján szobrot
kap Kőszegen.
Tóthárpád F.
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Egyházközségi bállal kezdődött a
kőszegi báli szezon. január 11-én
megtelt a Dr. nagy László EGYMI
díszterme. A rendezvény sikere
köszönhető a jó szervezésnek, a
jó zenének (Czene-Szalai Duó), a
rengeteg tomb o l a t á rgy n a k .
Köszönhető még
természetesen a
jó társaságnak,
valamint – nem
utolsó sorban –
annak, hogy a
bevétellel az árpád-házi iskolát
támogatták.
Harangozó Vilmos plébános úr,

Soha ennyien
„nagyon régen, vagy soha nem
voltunk ennyien” – mondta Szőnye
józsef a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestületének bálján. Az
impozáns eseményt január 18-án
rendezték meg az Írottkő Hotel au-

az egyházközség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
hogy szükség van a megállásra, a
pihenésre, hiszen „a vidám kedély
megtoldja” napjainkat!
Debreceni Attila koreográfiájával
harmincnégy első bálozó táncos nyitótáncával kezdődött a mulatság.
táf

programokban a vállalkozók aktívan részt vesznek. A „gyökerek”
1885-ből származnak, amikor az
akkori iparosok megalakították a
szövetségüket, ennek folytatója a
mai ipartestület. Az elődök 1902ben építették a székházukat, amit
a maiak 1993-ban kaptak vissza
az önkormányzattól. Előremutató

Szent Margit a Duna TV-ben
január 17-én védőszentjére emlékezett az árpád-házi Szent Margit Óvoda
és általános Iskola közössége. Kedves hagyományt folytat az intézmény.
Ezen a napon az egyházmegye különböző katolikus iskoláinak tanulói eljöttek Kőszegre.
Szent Margit Dalmáciában, Klissza településen született 1242-ben, és mint
ismertes, a róla elnevezett szigeten hunyt el 1270. január 18-án. Ezért
emlékeznek rá az év elején az iskola diákjai. A hatodik osztály meglepetésműsorral készült az alkalomra. A hetedik és nyolcadik évfolyamok tanulói pedig rendhagyó történelemórákon ismerkedtek Szent Margit életével.
A szombathelyi levéltár munkatársai gyarapították a gyerekek ismereteit.
Az idei hittanos műveltségi vetélkedő fő témája –Szent Ferenc, a remény
embere! – az
egyházi év tematikájához kapcsolódik.
Az eredményes
munkára felfigyelt az országos
sajtó is. január
13 – 14-én az iskolában forgatott
a Duna Televízió.
Szekeres Kriszta
– aki több vallási
műsor szerkesztője is – már korábban járt Kőszegen. Akkor a kápolna megmentése volt
a téma. Ezúttal az Isten kezében című műsor alcíme így szól: Domonkos
nővérek Kőszegen. Az összeállítást január 18-án délelőtt sugározták.
Megszólaltak Szent Margit mai követői, a kamera betekintett az órákra,
forgattak az óvodában is.
A sikertörténet folytatódik. Érdeklődve várjuk a gimnázium megnyitását.
Tóthárpád Ferenc

Bersek-bál
január 18-án a Dr. nagy László
EGYMI dísztermében rendezte meg
a szülői munkaközösség a bált,
amelyet az SZM vezetője, Lovásziné
Kenyeri nóra nyitott meg. A hangulat választ adott Kovácsné Szabó
Éva igazgatónő kérdésére, a színvonalas bál feltételére: impozáns

lájában. A 25 éves elnökségi megbízatással rendelkező szónok az
öröméről beszélt, mert „egy olyan
csapat tart elnökének, akikre én
lehetek büszke”. A tevékenységük
elismeréseként kiemelte Harsányi
Zsolt, Kiss Péter és Szárnyas jános munkáját. A „mindig mindenben ad” mondatot már Huber
László polgármester erősítette
meg, hiszen a város életében, a

a fejlődés abban is, hogy a városépítés projektjeiben részt vettek az
iparosok.
A Dance jam kán-kánja feldobta a
hangulatot a bőséges vacsora után.
Ezt megelőzően is „sziporkáztak” a
táncos lányok. Közülük is kiemelkedett Lantos Cintia, aki lenyűgözően
adta elő a kozák-táncot Földesiné
németh Csilla koreográfiájában.
KZ
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környezetben szórakozott a vidám
közönség. A jelenlévők örömüket
lelték a BE-jÓ táncmutatványában.
A szülők, akik az iskola tanáraival
egy „nagy csapatot” alkottak, fergeteges táncos műsort mutattak
be. A nézősereg visszatapsolta az
egyedi bemutatót. A közönség adományát az SZM az 50 éves iskola
diáksága érdekében használja fel.
KZ
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Lomizni, de hogyan?
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

Közeledik a lomtalanítások időszaka, az utcákra kitesszük a feleslegessé vált tárgyakat. A „lomizás”
fénykora azonban leáldozott. A
kirakott holmikat szabályozott keretek között szállítják el.
A kőszegi romák megoldást keresnek, és a lakosság támogatását
remélik. nem akarnak véteni a
szabályok ellen, ugyanakkor részt
vennének az elszállításban. Kérik a
lakosságot, hogy még a lomtalanítási időszak előtt, értesítsék őket, ha
van nélkülözhető bútor, háztartási
gép, hulladék, rosszvas, faanyag…

– A roma nemzetiségi Önkormányzat megszervezné, hogy az
a három-négy család, amelyik rászorult, és részt venne az akcióban,
felügyelt keretek között, maga után
rendet hagyva, elszállítaná a felesleges holmikat. Házkörüli munkákat
is szívesen vállalnánk. A tévé és a
hűtőgép veszélyes hulladéknak számít, a lerakásáért fizetni kell, de mi
ezeknek a tárolását is meg tudnánk
oldani – mondta Baranyai Zsolt.
– Azért látjuk fontosnak ezt elmondani, mert a kőszegi romák nem
szórták szét a holmikat, csak azok,
akik vidékről érkeztek. A rendre továbbra is ügyelnénk
– tette hozzá Baranyai Mihály elnök.
A roma önkormányzat kéri a lakosságot, hogy éljen a lehetőséggel, amellyel
egyben
családok
megélhetését is segíti!
Tóthárpád F.

2014. jAnuár 21.

Velem
Dr. Zalán Gábor a helyi választási
iroda vezetője 2014. március 9-re
06 – 19 óra közötti időszakra tűzte
ki az önkormányzati választásokat.
Képviselőnek vagy polgármesternek lakó,- vagy tartózkodási
helyétől függetlenül választható a
választójoggal rendelkező nagykorú személy.
Polgármesterjelölt az lesz, akit a
2014. január 1-jei népesség-nyilvántartási állapot szerint a választópolgárok legalább 3%-a ajánlott, képviselőjelöltséghez legalább

A siker
Több száz nemzetközi ifjúsági projekt valósult meg hazánkban a
2007 – 2013 közötti időszakban
– Európai uniós támogatással – a
„Fiatalok Lendületben” program
égisze alatt. Ebben vállalt jelentős
szerepet a Kőszegi Testvérvárosi
Egyesület, amiért kitüntető címet
kapott. December elején – díjazással egybekötve – búcsúztatta
a lezárult időszakot a nemzeti,
Családi és Szociális Intézet. A kőszegiek nagy örömmel értesültek
arról, hogy a „Hungarian PIE(u)”
a „legsokszínűbb projekt” kitün-

Gyöngyösfalu
December 8-án tartotta adventi
koncertjét a Szent Márton Énekkar.
Megtelt Lukácsházán a Közösségi Ház nagyterme, az énekesek
csodálatos élményt nyújtottak. A
kórus egy jól megszerkesztett műsorblokkal lépett a közönség elé.
Különlegesség volt a vendégművészek szereplése. Seregély Krisztina,

1% ajánlás szükséges. (A 2013.
november 10-i népszavazáskor
288 választópolgár szerepelt a
névjegyzékben.) Polgármester az
a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapja, az egyéni listán
képviselő az első négy legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.
A választópolgárok névjegyzéke a
községházán 2014. január 22–26.
között közszemlére kerül. Az ajánlószelvényeket 2014. január 23-ig
kézbesítik. Kifogás emelhető január
26-án 16.00 óráig a kirendeltségen. jelöltet ajánlani, továbbá jelölő
szervezetet bejelenteni legkésőbb
február 7-én 16.00 óráig lehet.
tető címet nyerte el. jutalmul egy
tabletet kaptak, amelynek hasznát veszik a továbbiakban. Lesz
folytatás: május elejére szervezik
– a gimnázium Comenius projekttalálkozójával párhuzamosan
– az „Egyedül vagy együtt” című
programot. Bíznak abban, hogy
az egyesület a 2014 – 2020 közötti időszakban is változatlanul
jó arányban nyeri el a pályázati
forrásokat az „Erasmus +” keretén
belül. A testvérvárosi egyesület
tagjai a sikerüket a jurisich Miklós
Gimnáziumban alapozzák meg. Itt
tanulnak a diákok, közülük többen
más országok életét ismerik meg,
és ottani barátokat is szereznek.
aki a grazi Művészeti Egyetemen
szerzett diplomát, énekhangjával
kápráztatta el a közönséget. Pulai
Teréz, Finta Zsanett fuvolajátékával, míg nagy judit, illetve Várhelyi Zoltán gitár és ütőhangszeres
zenéjével érdemelte ki a közönség tapsát. Versekkel és énekekkel arattak elismerést a Dr. Tolnai
Sándor általános Iskola tanulói.
A műsort, elmaradhatatlanul, a
Csendes éj közös éneklése zárta.

Kertészeti Kisgépszaküzlet és szervíz
Új- és használt motorfűrészek kedvező áron, garanciával. Használt, akár üzemképtelen motorfűrészét helyszínen beszámítjuk.
NE VÁRJA MEG, MÍG KÖRMÉRE ÉG A MUNKA!
Most javítassa meg hibás, vagy rossz kapálógépét, fűnyíróját,
fűkaszáját, fűnyírótraktorját!
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Bjenčanje /Novoljetne čestitke
pokazati jedan prema drugomu
(iako u mali stvari) ali sigurno je
bilo da nigdor ni izostao van iz ovih
posjetov. Bjenčanje je bila prilika
pažljivosti jedan prema drugomu.
A ča su si željili u Židanu, Prisiki u
Plajgoru i na undi; - iz skupljenja
pok.farnika, muzeologa Ivana
Horvata morete preštat i na našoj
stranici.
Marija Fülöp - Huljev

Az adventi időben kórusaink
(Kőszegfalvi nemzetiségi Kórus,
Alpensänger, német egyházi énekkar) dalaikkal, énekükkel hangolódtak a karácsonyi ünnepekre.
Advent első szombatján (nov.
29.) Alsószölnökön részt vettünk
Adventskranz találkozónkon, szerepeltünk a natúrpark által szervezett
Kőszegi Adventen (dec.8.), az idősek otthonában, a Kőszegi Karitász

„na vo novo leto
Boug vam daj zdravlje, vesijej,
se ča si od Boga željite,
a po smerti va nebo.
(ili ...kamo si zaslužite.)”

(Na Undi)

(U Hrvatskom Židanu i Prisiki)

„na novo leto
Buog van daj zdravlje, vesijej,
mir. buožji blagoslov.”

Kőszeg környékének horvátok
lakta településeinek régvolt és
élő újévi szokásait és köszöntőit
mutatja be a fenti írás.

(Na Plajgoru)

U ime Hrvatske samuprave Kisega srićno, rodno i veselo novo ljeto vam
želju peljači hrvatske zajednice:
Karol Meršić, Julija
Brezović, Šandor Petković i Matija Štefanić

Német nemzetiségi hírek
adveNtsZeIt 2013.

„Zdravi, veseli!
na vuon Kristuševon narodjenji,
Buog van daj zdravlje, vesijej,
se ča si od Boga željite,
po smerti dušnuo zveličenje.”

nyugdíjas délelőttjén. Kőszegfalván
összejövetelt szerveztünk az időseknek.
rábai Ferenc képviselő javaslatára, hagyományteremtés céljából a
kőszegfalvi házak ablakait feldíszítettük (1–24-ig), mintegy „ablakkalendárium”-ot. Minden nap más
család vállalta a házuk ablakainak
dekorálását. nagyon készséges és
nyitott volt mindenki, sőt már a jövő
évi adventre is jelentkeztek családok. Örültünk ennek, és köszönjük.

DEUTSCHER BALL AM 8-EN FEBRUAR 2014.
Két év kihagyás után ismét megrendezzük a német bált a jurisicsvárban.

Sok szeretettel várunk mindenkit,
aki családias hangulatban szeretne
szórakozni!

KŐ SZEGI n ÉMETEK

Stara pravica je bila u hrvatski seli
da na novo ljeto (slično božićnoj
navadi) prik hižnoga/ vežnoga
praga ni smila žena ili divojka prik
stupiti jer bi nesriću doprimila na
domaćine.
Zavoj toga su se muži i ditići već
jutro rano ganuli k rodbini da bi
im sve dobroga željili na novo
ljeto. Domaćini su se zahvalili
kupicu žganom ili vinom. ne
samo muži nego i dica /dičaki
su se krenula na put po seli od
stana do stana - sami ili u mali
„trupa”- da svakomu dobrimu
sriću sa svojimi čestitkami,jabuka, kolač, orih, neki filer im
je bio dar za želje.
novo ljeto slično k Božiću je dobra
prilika bila i za sirotinje/pekljare
i za cigane ar su si mogli nabrati
malo masti, krumpinov, kruha,
kolača, jaj... i nekoliko filera za želje
ke su većkrat i s guslami muzički
oblikovali.
Lipota ovih običajev je ne samo u
tomu da se je mogla dobrodušnost

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

KŐ SZ E GI HO rV á TO K

X X V I I . É V F O LYA M , 1 . S Z á M

15

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X V I I . É V F O LYA M , 1 . S Z á M

Visszatekintő
V I SSZ AT E KI nT Ő

• A hagyományos Maligán-túrával kezdte
éves programját január 4-én a kőszegi horvátok csoportja.Tizenegyedik alkalommal a jurisics
térről, Harangozó Vilmos plébános úr pincéjétől
(a képen) indultak, hogy hét „megállót” útba
ejtve megízleljék a vidék 2013-as termésének
legjobb italait.

A rendezvények sora folytatódik. Szervező segítői és résztvevői voltak az évek óta sikeres
Egyházi bálnak, segédkeztek a temetőkápolna
felújításában. Ebben az évben sem marad el
a disznóölés, és az azt követő ünnep, február
15-én pedig megrendezik farsangi báljukat. A
nemzetiség továbbra is nagy hangsúlyt fektet
anyanyelvének ápolására is. A Horvát nemzetiségi Önkormányzat támogatja a nyelvi képzésen
részt vevő 24 fő tankönyveinek beszerzését. A
horvát anyanyelvi képzést szervezi, és az oktatás
helyszíne a Kőszegi nyitok Tanulási Központ.
• A Muravidéki Magyar Rádió álmodók
című műsorának a vendége volt január 12-én
Tóthárpád Ferenc, akinek az elmúlt év szent-
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estéjén egy elbeszélését és egy megzenésített
versét is bemutatta a népszerű adó.
• 2013. november 28-án került megrendezésre a Kőszegi Dr. nagy László EGYMI Beszédjavító általános Iskola alsó tagozatos versmondó
versenye. A délután sikeres lebonyolítását nagyban elősegítette a Beszédgyógyítás Alapítvány
pénzbeli támogatása, Kőszeg Város Önkormányzata által felajánlott jutalomkönyvek az önzetlen
szülői felajánlás, és a tantestület példaértékű
közös munkája. A három tagból álló zsűri korcsoportonként két-két tanulót választott ki, hogy
képviselje az iskolát a városi szavalóversenyen,
amelyre a Bersek józsef általános Iskolában került sor.
• A Bersek iskolában találkoztak a város és a
környék legjobb versmondói és rajzosai december 11-én. A korcsoportonkénti elbírálás szerint
első helyen végzett: Harkány júlia (1.o. Bersek),
Füzi Hanna (4.o. Béri Balog), Láng Laura (6.o.
Béri Balog), Krizmanits Anna (8.o. árpád-házi
Sz. M.).
A rajzverseny eredményei: Varjasi Eszter (2.o.
Dr.Tolnay), Göbölös Evelin (3.o. Béri Balog),
Kappel Virág (5.o. Bersek), Pápai Enikő (7.o.
árpád-házi Szt. M.).
• Már második alkalommal öltöztek ünnepi
díszbe – mint az adventi kalendárium lapjai – a
városháza ablakai. Az ötlet és a kivitelezés Katona Szilveszternéé. Segítséget a családtagoktól

és a városgondnokságtól kapott. (Az illusztráció
németh jános festménye.)
– Szerettem volna ebből hagyományt teremteni, mert nem minden városban adatik ilyen
csodálatos épület. Számomra öröm, ha a város
hírneve és szépsége gyarapszik – mondta. – Az
ablakok egy ideig sajnos takarásban voltak. jó
lenne, ha néhány különlegességgel télen is Kőszegre lehetne csábítani az embereket, de ehhez
nagyobb együttműködés kellene. További ötleteim lennének – tette hozzá. A munkát Huber
László személyesen köszönte meg.
• Nincs advent és karácsony a ConcordiaBarátság Énekegyesület fellépése nélkül. December 22-én este megteltek a jézus Szíve Plébániatemplom padsorai. A közelmúltban elhunyt
karnagy, dr. Schrott Géza, a dallamok szárnyán
volt jelen.

A kórust és a megjelenteket Pem László atya,
az egyházmegye főzeneigazgatója üdvözölte.
Ebben az évben a Karácsonyi hangversenyen
Szilágyi Miklós vezényelt. Az együttes többségében új dalokkal állt a közönség elé. Az énekes és
hangszeres szólisták, az újjáéledő kórus kivívta a
közönség vastapsát.
• Az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és
Kollégium szalagtűző ünnepségére 2013. november 29-én a jurisics-vár patinás lovagtermében került sor. A megjelenteket dr. Szárnyas István tanár úr, a 12. B osztályfőnöke köszöntötte.
Kifejtette, hogy a középiskolás évek során a mindennapokban is felhasználható tudás és emberi
értékek birtokába juthattak a 12. évfolyamos diákok, majd sok sikert kívánt a végzősök számára
a következő időszak feladatainak megoldásához.
A beszéd elhangzása után kilencvennégy diáknak tűzték fel osztályfőnökeik a kék szalagot. A
végzős évfolyam tanulói nevében a 12. B osztályos Lovas Zsuzsanna mondott köszönetet a
nevelőknek és a hozzátartozóknak.
A Béri Balog ádám általános Iskola tornatermében megtartott szalagavató bálon előbb a végzős
évfolyam tanulóinak nyitótáncában gyönyörködhettek a meghívottak, majd a 12. évfolyamos
diákok kérték fel szüleiket egy keringőre. A kiváló hangulatot csak fokozták azok a tréfás-derűs
produkciók, melyekkel a 12. A és a 12. K osztályosok örvendeztették meg a vendégeket, majd a
táncé, a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep.

A kőszegi cserkészetről
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A közelmúltban két alkalommal is
foglalkoztunk a kőszegi cserkészettel. A témát kiegészítendő, megkereste lapunkat jenkei Ede. Adalékaiból – terjedelmi okok
miatt – csak töredékeket
tudunk közölni.
A hazai cserkészet csírái az
1910-es évek elején mutatkoztak. A csapatok megalakulásuk sorrendjében kaptak
számot, és vették fel nevüket.
A Magyar Cserkészszövetség
1913-ban bontott zászlót. A
magyar cserkészmozgalom
csúcspontját az 1933-as
negyedik világtalálkozó, a
gödöllői „jamboree” (A képen egy
lap láthartó, a jamboreen készült
rajztömbből!) jelentette. A cserkészélet a II. világháborút követően
szűnt meg.
Kőszeg első cserkészcsapata
az 53. jurisich Miklós Csapat volt,

amely 1920-ban a bencések által
vezetett főgimnáziumban, 48 fővel
alakult. A gödöllői világtalálkozón
négy őrssel, 37 fővel vettek részt.

Az 54-es Eszterházy Csapat
ugyancsak 1920-ban, az állami Polgári Fiúiskola 10–16 éves
tanulóiból szerveződött. A csoport ősének az 1906-ban alakult
„Garaboncok” húszfős csoportja
tekinthető. Az „Eszterházyak” szű-

kös anyagi helyzetük miatt nem
tudtak részt venni a gödöllői találkozón, azonban – Velemben a
Szent Kút forrásnál, Pavetits Ede
tanár telkén, amelyet az iskolának
adományozott – kitűnő táborhelyet
alakítottak ki. A „Garaboncián” két
üdülőházat is építettek.
Később alakult, de az
utódok által máig él a
353-as Chernel István
Cserkészcsapat. Tagjait a város iparos tanulói alkották. A szervezés
Gyuk Mihály nevéhez
fűződik. A római Katolikus Plébánia égisze alatt
munkálkodtak. Első parancsnokuk Bauer Ödön
káplán volt, őt radványi
Mihály követte. Mint a többi csapat, természetközeli életet éltek,
táboroztak a Garagoncián, és az
Andalgónál is, kerékpáros mozgótáborok visszatérő cserkészei
voltak. Otthonra az un. Pados-féle
erkélyes házban találtak.

Lukácsháza

Eredmények, Csapatverseny: 1.
Lovasok (Tar Csaba, Zelles Imre,
Komálovics Ottó, Hock-Sirson
richárd csapatvezető: Molnár jános • 2. Öregfiúk Balikó Tibor,
Kenyeri András, Pákozdi Szabolcs,
Zadravecz Beáta) • 3. Szurkolók
(Tóth Miklós, Katona Zsolt, Balikó
Tiborné, Kunovits Gyula) • 4. Felnőtt csapat • 5. Önkormányzat • 6.
Sportvezetők • 7. Ifjúsági csapat
• 8. Szponzorok • Egyéni snell
verseny: 1. Zelles Imre (Lovasok)
• 2. Kenyeri András (Öregfiúk) •
3. Horváth Balázs (Sportvezetők)
• Legjobb egyéni dobás: 1. Virág
jános 136 fa (Önkormányzat) • 2.
Zelles Imre 133 fa (Lovasok) • 4.
Balikó Tibor 129 fa (Öregfiúk).

Az 2014. évi egyéni sakkbajnokságát január 18-án és január
26-án körmérkőzéses formában
rendezik meg a Közösségi Házban.
Folyamatban van a lukácsházi
óvoda építésének közbeszerzési
eljárása. január 10-én nyolc cég
képviseltette magát a terület bejárásán. Az árajánlat beadási határideje január 22.
Január 25-én tartja hagyományos farsangi rendezvényét a
gyöngyösfalui Szent Márton Kórus
a lukácsházi Közösségi Házban.
Január 31-én 18.00 órakor a Közösségi Házban Pék Tibor tart előadást az érdeklődő gyöngyösfalui
és lukácsházi lakosoknak a klímaváltozásról, és annak hatásairól.

megsemmisült a teljes tetőszerkezet
is.Tavasszal a tulajdonos a házat felújította. Most a nyaraló alsó részében csaptak fel a lángok, valószínűleg a cserépkályha hibás működése
miatt. A tulajdonosok megpróbálták
eloltani a tüzet, sikertelenül. A riasztás után a velemi lánglovagok
értek először a helyszínre, az oltást
megkezdték, majd megérkeztek a
kőszegi, valamint a szombathelyi
tűzoltók is. Együttes erővel megfé-

kezték a lángokat. A ház földszinti
része lakhatatlanná vált, jelentős
károk keletkeztek a felső szinten és
a tetőszerkezetben is. A tulajdonosok sértetlenül jutottak ki a házból.
Tisztelt Támogatóink! A Velemi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton
is köszöni Önöknek a támogatásokat, amelyekkel nagyban segítették
tavalyi munkánkat! Segítségükre
idén is számítunk!
Velem ÖTE

A Lukácsháza Sportegyesület január 11-én rendezte meg a sportközösségek tekeversenyét Kőszegen
a Lóránt Gyula Sporttelepen, ahol
nyolc – egyenként négyfős – csapat
mérte össze tudását. A két csoport
első és második helyezettjei versenyeztek az első négy helyért.
A két csoportkör között került sor
– Szalay Miklós ötletgazda jóvoltából – Lukácsháza egyéni snell teke
versenyére. A 36 induló egyenes
kiesésben dobott 3-at telire, majd
3-at tarolásra. Pályacsere után
döntetlen esetén egy teledobás
döntött a továbbjutásról.

Leégett
Decemberben ismét ház égett
Velemben, 2013-ban ez volt a harmadik. Karácsony előtt két nappal
a Gesztenyés utcában álló nyaraló
alsó szintjén csaptak fel a lángok.
A sors fintora, hogy a 15 óra körül
kigyulladt ház ugyanaz, amelyik
2013. január 7-én egyszer már
részben kiégett. Akkor az emeletes
ház felső részén pusztított tűz, és

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A 354-es IV. Béla Cserkészcsapat az állami Tanítóképző 15 – 21
éves növendékeiből állt. Az „előőrs” Szent Imre néven 1931-ben
alakult. A tény, hogy nem jutottak
el Gödöllőre, visszavetette a csapatot. 1935. május 21-én alakultak
át, és vették fel Béla király nevét.
Az országos akciókon is ott voltak,
de körükben nem honosodott meg
az igazi cserkészélet. Az 1945/46os iskolaévben megszűntek.
Ötödikként kell számba venni a
Hunyadi Mátyás m. kir. Reáliskola, Nevelőintézet csapatát,
hiszen az intézményben 1922 és
1927 között, a „kisantant” ellenőrzéseit kijátszva, cserkészek oktatása is történt.
Mint látható, Kőszeg rendkívül gazdag cserkészhagyománnyal rendelkezik. Ennek is tulajdonítható, hogy
a rendszerváltás után újjáéledt a
353-as Chernel István Cserkészcsapat, amely máig végzi áldott
munkáját.
Lejegyezte: TáF.

Böllérverseny
Február 15-én Lukácsházán Térségi Böllérversenyt rendeznek a
Biotájháznál és a csömötei szőlőhegyen lévő pincés kemencés helyszíneken. A Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesülete Leader EMVA pályázatának köszönhetően kerülhet sor az
eseményekben dús programra.
A rendezvény célja a falusi disznóölés gasztronómiai bemutatása, a
tradíciók megőrzése, a települések
együttműködésének. nevezési díj
nincs a feldolgozandó sertést és
a feldolgozáshoz szükséges alapanyagot a szervezők biztosítják. A
következő csapatok vesznek részt:
Gyöngyösfalu, Cák, Lukácsháza, Kőszeg, Írottkő natúrpark Egyesület,
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely,
Kőszegpaty, nemescsó, Pusztacsó,
Oszkó Hegypásztor Kör.
Hétféle szempont alapján, hatféle
ételt bírál el majd zsűri a kilátónál felállított rendezvénysátorban.
Érdemes kilátogatni a helyszínre,
nemcsak a látvány miatt, hanem
azért is, mert napközben az disznótoros termékekből az érdeklődők
számára ingyenes és folyamatos
kóstolást kell biztosítani.
KZ
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Bozsok
E SE M É nYE K

A falu határában – az időszaknak
megfelelően felöltöztetett – szalmabábuval fogadjuk az érkezőket,
Decemberben angyalka jelezte az
ünnepi várakozást. Köszönet az
ÖTE segítőinek az „öltöztetésért” és
a Betlehem felállításáért.
December 6-án érkezett az óvodába a Mikulás. A falu gyerekei 8-án
a kultúrházban várták a puttonyost.
Az idő múlását színesítette a Kökörcsin Egyesület és a Csúzli Színjátszó kör műsora. Dobrádi György
hintón, csengettyűkkel felszerelt
paripákkal szállította a várva várt
vendéget a falu utcáin. A zsákot a

Évkezdő túra
január 11-én a GesztenyeKék Természetbarát Egyesület harmadik
alkalommal rendezte meg az „Évkezdő Tekergő” teljesítménytúrát.
rekordlétszámmal, kettőszázötvenen vágtak neki a Kőszegi-hegyekben a 15 km-es távnak, köztük családok és – lelkes tanárok
kíséretében – diákok. Hatvanból,
Budapestről és több nagyvárosból
is azért jöttek el Kőszegre, hogy itt
túrázhassanak. A szervezők kitettek
magukért, „vendégül látták” a meg-

Kerekes Üzletház töltötte meg, köszönet érte. Ezúttal is felállítottuk
az adventi koszorút a falu fenyőfájánál Besenyei Csilla, Darabosné
Karba Kati, jakab Frigyes, valamint
a villanyszerelést elvégző Medgyes
Miki segítségével. Az ünnepi készülődésből a CASTAnEA Egészséges
Középkorúakért Egyesület is kivette a részét, szeretetvásárt és ünnepi mézeskalács készítést szerveztek.
Szinte minden háznál, a vendéglátóhelyeknél, az üzleteknél fényfüzéreket, lampionokat helyeztek
el az ünnepek előtt. Szép látvány
fogadta a hozzánk látogató kedves
vendégeket, jó volt egymással beszélgetni, poharazgatni.
December 18-án tartottuk meg a

közmeghallgatást, ahol beszámoltam az önkormányzat évi munkájáról, a falu helyzetéről, a tervekről.
Közel negyvenen hallgatták meg
a beszámolót. jelen volt dr. Zalán
Gábor jegyző, Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető. A beszámolót a
jelenlévők elfogadták.
Megtartottuk a jézuska-várást a
Szent Anna-templomban, amely
most is megtelt a templombajáró
lakosokkal, és a nem kevés számú
turistával. A színvonalas műsort a
Csúzli színjátszó kör és a Kökörcsin
Egyesület szolgáltatta Frank-Sziklai
Márta vezetésével.
Szilveszterkor ismét tüzet raktunk
az Aranypatak étterem udvarán
lévő kemencében. Megsütöttük

a bepácolt malacot. (Darabos
Béla polgármester felajánlását.
/a szerk.) Közben kóstolgattuk a
jelenlévők által hozott pálinkákat,
borokat, süteményeket. A malacsült
fogyasztása közben eldurrant egykét pezsgő is. Éjszaka, 10 óra táján
mindenki hazament, hogy családi
körben köszönthesse az újévet. Az
éjféli gong után a fiatalok a tűzoltószertárnál ünnepeltek hajnalig.
Az újság hasábján keresztül is köszöntöm a falu minden lakóját,
megköszönöm az elvégzett munkájukat. Kívánok minden kedves
Bozsoki Polgárnak, a Kedves Olvasóknak eredményekben gazdag,
örömteli Új Esztendőt!
Darabos Béla polgármester

fáradt bakancsosokat. A kínálatban
szerepelt a szabad tűzön készített
tea, a zsíros kenyér, a célállomáson
pedig sült kolbásszal pótolhatták
az elveszített kalóriákat. A célállomás a Kálvária-templom mellett
lévő, az alpannónia® pályázat által
kialakított találkozási pont volt. A
tűznél melegedve jó hangulatú beszélgetések kezdődtek a szervezők
és a túrázók között, hiszen közös
jellemzőjük a természet szeretete. A
GesztenyeKék csapatának idei tevékenységéről, a tervekről a www.
gesztenyekék.hu honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Karitászról

csomagokat kaptak a rászorultak.
Este negyven hajléktalannak főztek
vacsorát. Harangozó Vilmos plébános az advent értékéről beszélt.
Étkezés előtt imádkoztak, a beszélgetést követően mindenki ajándékcsomaggal indult „haza”.

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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– December 19-én a rászorultaknak szerveztünk adventi találkozókat. A novemberi Erzsébet-napi
jótékonysági koncert adományát,
valamint a TESCO áruháznál tartott
gyűjtésből származó támogatást a
rászorulók megsegítésére fordítottuk. Köszönet a jó szándékért, a
Berari pékség egész éves pékáru
adományáért. Köszönet az önkéntes segítőknek, a karitász csoport
tagjainak a munkájukért – mondta
rábai Ferenc, a Kőszegi Karitász
Csoport vezetője.
Délelőtt a plébánia nyugdíjas csoportjának szerveztek családias
hangulatú összejövetelt. Harangozó
Vilmos plébános beszélt a közösség
összetartó erejéről. Az Alpensänger
kórus adventi énekeket adott elő,
majd Kőszegfalvi ágnes egy verssel könnyeket csalt a
hallgatóság szemébe.
Az árpád-házi iskola
tanulóinak betlehemes játéka meghatotta az időseket. A műsor után finomságok
kerültek az asztalra, és
beszélgetésre is jutott
idő. Délután a nagycsaládosokat köszöntötték. Sárközi Antalné
irányításával a gyerekek karácsonyi verseket, énekeket adtak
elő. A plébánia által
szervezett gyűjtésből

Lakossági
apróhirdetés
• KŐSZEGEN panorámás
környezetben teljesen közművesített teleK eladó.
Telefon: 0620/361-6380 és
0630/4094-213.
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357
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Húsz éves a KTT

Köszöntések

Huszadik jubileumi közgyűlését
tartotta a Kőszegi Trianon Társaság
december 19-én a városi könyvtárban délután öt órakor. Korára
való tekintettel elfogadták Kosztra
Pál elnök úr lemondását, egyben
örökös tiszteletbeli elnökké választották. Kosztra Pál pozícióját és feladatait az addigi ügyvezető, jahn
Gusztáv vette át. Elnöki tanács-

A múlt esztendő végén és az év
elején születésnapjuk alkalmából
Huber László személyesen köszöntötte: Brückler józsefné Mondl Máriát (90) és Kiss Gyuláné Dercsár
Katalint (95); képeslappal üdvözölte: Szakonyi Lajosné Cseh juliannát (90), Orbán józsefné Péntek
Vilmát (94), Feiner Gyuláné nagy
róza rózsát (92) és Bata Ödönné
Kovács Franciskát (98).

adóvá jenkei Edét választották.
A társaság elsődleges célul tűzte
ki „a város történelmének, fontos
eseményeinek és egykori szereplőinek összegyűjtését, a hagyományok ápolását”. Döntöttek az új
tagok felvételéről is, a közgyűlés
prof. dr. Bakay Kornél zárszavával
ért véget.
táf

Nagy elődök nyomán
németh jános tanár úr 1961 óta
vezeti a rajzszakkört, amely a mai
napig is népszerűségnek örvend.
Hétről-hétre a jurisics-vár klubszobájában gyűlnek össze az érdeklő-

dők, hogy elsajátítsák a különböző
technikák fortélyait.
A minden korosztály számára nyitott
műhelymunka sok örömmel szolgál
felnőttnek és gyereknek egyaránt.
A rajzszakkör
nagy elődök
nyomán halad. Az első
rajziskolát
Pesten 1777ben alapították, a vidékiek
közül a kőszegiben pedig
már 1798ban folyt az
alkotómunka.
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Kiss Gyuláné

Jótékonyság és tánc
jótékonysági koncertet szervezett a
BE-jÓ Táncegyüttes javára december 10-én az Európafórum - Vas
Megye Egyesület. „Hatalmas köszönetet kell mondanunk Pfeiffer
Tibornak, az egyesület elnökének
és a László Attila koncert támogatóinak: Bánó Zoltán és nagy Gábor
igazgató uraknak, a TrIO TV-nek,
a Szárnyas Kft.-nek és Busa Tamásnak” – nyilatkozta a csoport
művészeti vezetője, Horváth Márta.

A belépőjegyekből befolyt összeg
55 900 forint, melyet az együttes
az utazásaira használ fel.
A tánccsoport havonta hozza
a helyezéseket. Legutóbb december 8-án vettek részt a XXV.
jubileumi Zuglói Országos Amatőr
Táncfesztivál Mikulás Kupáján.
A két napon át tartó versenyen
a 239 versenyszám között mind
az öt táncuk dobogós helyet érdemelt ki.

Anyakönyvi hírek
sZÜletés:
Horvátzsidány: udvardi Krisztián és Csébits Viktória lánya: jázmin Anna; Polgár Ervin és Kolarich Andrea fia: Benedek. Kőszeg:
Gyabronka Péter Pál és rába Edina lánya: Zoé; Poór Péter Zsolt és
Bogdán Enikő lánya: Gréta; Varga józsef és Pochán Zsuzsanna lánya:
Emma róza; Tóth Imre és Kiss Krisztina lánya: Fanni; Mészáros Szabolcs és Baranyai Andrea fia: Kristóf áron; Bárdics Barnabás és Schatzl
ágnes fia: Mihály; Horváth Attila és Pék Diána fia: Benett Attila; Kollár
Attila és Kovács lánya: Zsófia; Krály Attila és Döbrösi Teodóra lánya:
Zsófia Kincső; Csöglei István és Balogh rita fia: Flórián; Balogh Zoltán és Francsics Dóra fia: Samu. Lukácsháza: Horváth nikoletta és
Csizmazia józsef lánya: Laura. Pusztacsó: Hercsel Veronika és Kollarits
jános fia: Bende.
HáZassáG: Házi Ildikó Márta – Antalovics józsef, Gyuris Boglárka
ágnes – Zolnay Attila.
HalálOZás: Pászner józsef, Farkas Gyula, Végh Lajosné szül: Burkon Margit, Domján józsefné szül: Baranyai Teréz, Kováts Györgyné
szül: Hersics Borbála.
statIsZtIKa 2013
Kőszegen 103 gyermek született (57 lány és 46 fiú) • Horvátzsidányban
5 lány és 2 fiú • Peresznyén 1 fiú és 2 lány.
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Programajánló
január 21.
január 23.

KáIVrÉáSZ
nYT
Ü nE
Ű T

január 24.
január 25.
január 27 – 28.
január 31.
január 31.
Február 1.
Február 8.
Február 8.
Február 14.
Február 15.
Február 15.
Február 15.
Február 17 – 21.

18.00 Dr. Cser-Palkovics András és Ágh Péter
országgyűlési képviselők fóruma.
18.00 A Magyar Kultúra Napja – Gyertyafényes
kamarazenei koncert a várban.
Szentmise a deutschladsbergi áldozatokért a jézus Szíve Plébániatemplomban.
15.00 A Magyar Kultúra Napja – Kiss Gyula
díjátadó a várban.
Gyermekbérlet – Mumus a padláson. A Mesebolt Bábszínház előadása a várban.
Zeneovi a várban.
Dumaszínház – Kiss ádám és Beliczai Balázs
műsora.
A Dr. Nagy László EGYMI bálja.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bálja a
várban. Inform.: 0036 20 9341 939
IPA-bál a Csikar Csárdában.
Zeneovi a várban.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bálja a
várban.
Bálint-napi „párkereső túra” a Kőszegi-hegységben.
Jelmezes Fúvós Farsangi Bál a Balog iskola
tornatermében.
Témahét a jurisics-várban.

Minden kép elkelt
január 17-ig lehetett megtekinteni
a Csók István Művészkör kiállítását
Hotel Írottkőben. Az év végi tárlatot
jótékonysági céllal rendezték.
– Az árverésre 26 képet ajánlottak
fel az alkotók, és mindegyik el is
kelt. A bevétel felét a Máté családnak ajánlottuk fel, szép kerek összeget kaptak, aminek nagyon örültek,
és nyilvánosan meg is köszönték
– mondta Palcsó
julianna, az egyesület elnöke (a
képen Bráder Tamás Gusztávval
adják át).
A műsorban az
év során szerepelő közreműködők
léptek fel: a Bejó Táncegyüttes,
a Kőszegi Vonó-
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sok, Tolnai Veronika, az árpád-házi
iskola tánccsoportja, és „újként” a
Dance jam Tánccsoport.
A művészkör 2014-es első kiállítása január 18-án nyitott Vizi
Sándor munkáival, de mint azt
megszokhattuk az egész év folyamán jelentkeznek majd különböző
meglepetésekkel.
táf
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Könyvtári hírek
A könyvtár munkatársai 2014-ben is könyvek, CD-k, DVD-k széles
választékával és változatlan szeretettel várják régi és leendő olvasóikat, látogatóikat!
A december havi, alsós rejtvény (Kitalálós versikék) nyertese Németh
Fanni (Balog, 3.a). A felső tagozatosok feladványában (Decemberi totó)
13+1 találatosok lettek: Becze Domonkos (Balog, 5.a) és Tóth Kristóf
(Árpád-házi, 6.b). Mindhárman a gyermekrészlegben vehetik át jutalmukat.
Az idei KÖNYVTÁRI KULTÚRKAPTÁR pontgyűjtő játék február 4-től
indul. Pontgyűjtő füzetet a gyermekrészlegben kapnak azok a gyerekek,
akik a gyermekrészlegbe beiratkoztak és részt szeretnének venni a versenyben. A játék november 15-ig tart, addig gyűjtögethetik a pontokat
(matricákat), töltögethetik füzeteiket a versenyzők. 1-1 matrica jár a havi
rejtvények megfejtésért, és más könyvtári aktivitásért (pl. felolvasás, versmondás könyvtári rendezvényen,…), hetente 1 matrica kapható a kölcsönzésért, és a rendezvényeken való részvétel, valamint a rejtvénylapok,
- füzetek megfejtésének jutalma 2 matrica. Az a tíz tanuló, aki november
közepéig a legtöbb matricát gyűjti össze, a játék végén egy-egy jutalomkönyvvel lesz gazdagabb. Az eredményhirdetésre november végén, a
gyermekkönyvhéten kerül sor.
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap 3. számának megfejtési határideje: február 22. Egyúttal eddig az időpontig még lehet
csatlakozni a megfejtőkhöz, de csak személyesen a gyermekrészlegben.
reNdeZvéNy:
Január 23. 17.00 óra: Kötőklub
Január 29. 10.00 óra: Baba-mama játszóház;
17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Dosztojevszkij Bűn és
bűnhődés című regénye.
Február 3. 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és
Kötőklub (a 2. emeleten)
Február 7. 16.00 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Suzanne Selfors
Mentsük meg júliát! című regénye.
Február 26. 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó jerome David Salinger
Zabhegyező című műve.
Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna
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A Beszédjavító általános iskola is
büszkélkedhet nyertes pályázattal
és büszkélkedhet szorgalmas tanulókkal (a képen), akik segítettek kialakítani azt a „zöld sarkot”,
amelynek avatójára december
12-én került sor. A nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ
felhívására fogtak munkába. A
zöld sarok mellett
„zöld kommandót” is létrehoztak,
és az „energia
angyalok”, akik
gyógynövényekkel
dolgoznak, ők is
munkába álltak.
– Hogy a gyerekek
számára mindig legyen egy kellemes sziget az iskolában, kialakítottuk a zöld sarkot, ahol a begyűjtött
anyagokat ki is tudjuk állítani –
mondta Kasztner Éva, a program
szervezője.
A Beszédjavító általános iskolában
mintegy száz gyermek tanul, és
huszonhét elhivatott pedagógus
segíti a fejlődésüket. A gyerekek,
a családok problémáiból az együt-

tes munka ad kivezető utat, hiszen
„súlyos nyelv- és viselkedészavaros gyermekekkel” foglalkoznak.
Munkájuk fontosságát – minden
bizonnyal – csak az értékeli igazán,
aki személyesen is érintett. E gyerekek számára speciális oktatást
kell biztosítani, olyat, amely fokozottan igazodik az egyéni igényekhez. Ebben az iskolában a tanulók

napi szinten megkapják a fejlesztő
foglalkozásokat.
Mostanában „csend van”, de az elmúlt években többször felröppent a
hír a létbizonytalanságról. Az iskola él és dolgozik, a folyosók kedves
gyermekzsivajtól hangosak. A tantestület bízik abban, hogy mások
is látják, mennyire szükség van az
ilyen típusú iskolákra.
Tóthárpád F.

A régió fejlesztéséért
Kőszeg Város Önkormányzata, az
ISES Alapítvány, a Kőszegi Európaház Egyesület és a Pannon Egyetem
oktatási, kutatási és innovációs
feladataik közös megvalósítására
együttműködési szerződést kötött.
Az intézmények vezetői az okmányt
december 10-én ünnepélyes keretek között írtak alá (a képen: dr.
Bokányi Péter, dr. Friedler Ferenc,
Huber László és prof. dr. Miszlivetz
Ferenc).
„Az együttműködés elsődleges célja Kőszeg
város és régiója
oktatási, kutatási és innovációs
tevékenységének fejlesztése.
A Pannon Egyetem műszaki,
tudományos és

oktatási potenciáljával hozzá kíván
járulni a régió fejlesztéséhez, ennek
első lépése telephely alapítása. Az
ISES Alapítvány székháza képzési
hellyé válhat az együttműködés által és a fenntartható fejlődés fontos
eszköze lehet nemcsak régiós, hanem országos szinten is” – olvasható a közösen kiadott sajtóközleményben.
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Távozik a polgármester
Horváth Miklóssal, Velem leköszönő polgármesterével Mátyus Alíz
egy hosszabb riportot készített
az elmúlt év októberében a SZIn
Közösségi Művelődés című folyóiratban Az interjúból adunk közre
néhány részletet.
Ha a település szolgálatába szegődtem, úgy teszek, ahogy egy idős
bácsi – sajnos már nem él – mondta: „Fiam, ha erre a pályára lépsz,
akkor téged azért is fognak szidni,
ha süt nap, azért is, ha esik az eső.
De egyet fogadj el tőlem: Próbálj
ember maradni!”
A stúdiósok jó tárgyalóképességgel
rendelkező emberek. … Sokat segítettek falun azzal, hogy hirdetőtáblákat, a temetőben kannatartókat és
más, egyéb dolgokat csináltak, míves
alkotásokat hoztak létre, bizonyítva
Velemmel való összekovácsolódásukat. Talán ennek is köszönhető, hogy
Habsburg Ottót mi fogadtuk elsőnek
díszpolgárrá Magyarországon. …
Óriási feladat volt ez a község számára is, mert akkor még állt a határ,
fegyver volt a katonák kezében, és
1991. május 26-án Habsburg Ottó
díszpolgárunk lett.
Felelőtlenül a 23 év alatt nem
ígértem semmit, ezután sem fogok.
Hisz – véleményem szerint –
nem szabad a Gesztenyeünnepnek
csak a pénzről szólnia, ahhoz, hogy
az emberek jól érezzék magukat, el
tudják adni a portékájukat, legyen
ennivaló, legyen innivaló, és kikapcsolódhassanak itt a jó levegőn.
Ha tudom, hogy elvégeztem a
napi teendőimet, este, az esti ima
után nyugodtan hajtom párnára
a fejem a családommal, akkor azt
mondom, hogy megtettem, amit
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Zöld sarok
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megkövetelt a haza. Én nem vagyok politikus, én egy Velemet szolgáló polgármester vagyok, ameddig
megtisztelnek engem a velemi emberek a bizalmukkal. Sosem akartam polgármester lenni, mindig
megkértek. Sosem mentem egyetlen céduláért se, mindig odahozták.
Én a felkérést elvállaltam. És utána
már a fülkében dőlt el, hogy az emberek rám adják-e voksukat, vagy
nem. Szeretnék mindenkivel pártállástól függetlenül jó barátságban
lenni. Azt gondolom, hogy egy ilyen
kis településen, ahol mindenki mindenkit ismer, ott csak így lehet élni,
dolgozni. jó szóval, tettekkel, jó példával megpróbálni elől járni.
– Ön augusztus 20-án magas
kormánykitüntetést vett át Budapesten, a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, a Magyar Köztársaság
elnökétől.
– Ezt én a belügyminisztériumban vehettem át augusztus 15-én,
nagyboldogasszony ünnepén. Ez
egy óriási megtiszteltetés volt számomra. Érdeklődtem, hogy jutott
23 éves szolgálat után valakinek
ez az eszébe. Ahogy mondták, „reflektorfényben dolgozol, és valaki
megállította a reflektort”.

21

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X V I I . É V F O LYA M , 1 . S Z á M

2014. jAnuár 21.

SPO rT

Jelmezes, kocogós óévbúcsúztató

Asztalitenisz: Egy pontra a dobogótól

Évtizedes hagyomány, hogy a sportkedvelők
közös mókázással, kocogással is elbúcsúztatják az ó-évet.
Idén sem volt hiány vállalkozókban. Hangulatos jelmezekben indultak neki a távnak. A
Főtéren, míg a részvevők gimnasztikáztak, a
szervezők egy forralt boros egységnél melegítettek. Futás közben is szóltak a sípok, harsogtak a trombiták. A várudvarba visszaérve
jutalmazták a részvevőket, majd, ha nem is elfáradva, de kellemesen kipirulva koccintottak az újesztendőre.

A bajnokságot pontveszteség nélkül vezető CVSE III. túl nagy falat volt az
élmezőnyben megkapaszkodni vágyó Kőszeg I-nek. A következő ellenféllel
viszont nagyot szakítottak. A pillanatnyi dobogó harmadik fokán tanyázó
győri Széchenyi I. legyőzésével 1 pontra megközeítették ellenfelüket. A
Széchenyi második csapata az első kör zárásaként nem jelentett akadályt,
így jó helyről kezdhetik a tavaszi sorozatot. A második számú kőszegi csapat közel került ahhoz, hogy a középmezőny élén forduljon. Két közvetlen riválisukkai is játszottak: a Vertkál ellen döntetlent játszottak a SZAK
Sportiskolától pedig minimális vereseget szenvedtek. A listavezető ellen öt
győzelmet elérve becsülettel helytálltak. Újoncként a hetedik helyezésük
dícséretes.
Eredmények: Kőszegi SK I.-CVSE III. 4:14, Széchenyi I. Egyetem I.-Kőszegi
SK I. 6:12, Széchenyi I. Egyetem II.-Kőszegi SK I. 2:16, Kőszegi SK II.-Vertikál
SE 9:9, Kőszegi SK II.–SZAK Sportiskola 8:10, Kőszegi SK II.-CVSE III. 5:13.

Pesti György Emlékverseny
nem feledkeztek el a kőszegi tekések egykori csapattársukról, a 2010ben, néhány nappal a bajnoki szezon vége után váratlanul elhunyt Pesti
Györgyről. 120 dobásos páros versennyel adóztak a kőszegi csapatot soksok éven keresztül szolgáló játékos emlékének. A harmadik alkalommal
megrendezett versenyen három kategóriában (női, amatőr férfi és igazolt
férfi) nevezhettek a résztvevők.

Teremfoci: Címvédés a Cáki Csikó Kupán
A tél hagyományosan a teremfocitornák időszaka. Három napon át pattogott a labda a Cáki Csikó Csárda Kupán a Balog iskola csarnokában. 16
csapat versengésében a hatszoros győztes Fc Balogh állvány-Fc Buntstift

Eredmények: nők 1. Lócsi Livia, Babos Katalin (Sopron) 1021 fa, 2. Pesti
Boglárka, Polgár Gyöngyi (Kőszeg) 973, 3. Dóra Marth és csapattársa (Stadt
Schlaining) 871. Legjobb teliző: Lócsi Livia 349, legjobb taroló: Pesti Boglárka 156, Amatőr férfi 1. Márovits jános, Szabó jános (Kőszeg) 1039, 2.
Farkas Márton, Pegán Péter (Szombathely) 1025, 3. Szandi Péter, Gergácz
Péter (Kőszegpaty) 990, Legjobb teliző Csizmadia András (Kőszeg „junior”)
359, Legjobb taroló: németh jános, Kőszegpaty 170. Igazolt férfi 1. Bagi
Imre, Kozmor László (Kőszeg) 1077, 2. Hegyi Gábor, Simon Károly (Arborétum
Herény Szombathely) 1038, 3. Sárközi Zoltán, Kozmor Imre (Kőszeg) 1034.
Legjobb teliző: Pete Sándor, (répcelak) 368, Legjobb taroló: Gombos Zsolt
(Vasjármű Szombathely) 184.

Kosárlabda: Többet vártak
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nyerte el a trófeát. A sikerért nagyon megszenvedtek. Igaz a döntőig
valamennyi mérkőzésüket nyerték, de ezt ellenfelük, az Sv Bierbauch is
elmondhatta magáról. A döntőben a „Sörhasúak” nem feltartott kézzel
léptek pályára. Kétgólos előnyt harcoltak ki, de a címvédő az utolsó pillanatokban egyenlített, a büntetőrúgásokban pedig már jobbnak bizonyult.
Harmadik helyen a Kőszeg Autó-Söröskupak és az Fc Söralátét végzett.
A harmadik helyezett, zömében a Kőszegi SK labdarúgóiból álló Söröskupak Bükön vigasztalódott. Az első alkalommal kiírt pénzdíjas Sportbüfé
Kupán. 14 csapat közül, erős mezőnyben végeztek az élen. A döntőben a
sárvári Fregatt-ot győzték le 4:2-re. A csapat játékosa, Bezdi Dominik a
legjobb játékos különdíját is elnyerte.

Csalódást hozott a 2013–2014-es bajnokság a kőszegi kosarasoknak. A
korábban középcsapatnak számító gárda a 13 együttest felsorakoztató
bajnokságban az első kör után, mindössze két győzelemmel a 10. helyen áll. Ami a helyezésnél is elkeserítőbb, hogy jelentős a leszakadás a
középmezőnytől. Az év végi mérkőzéssorozat hű képe a gárda idei teljesítményének. December nyitányaként a „Szembeszél”-t fogadta a KSK
a Balog iskolában. Az ellenfél az elmúlt években többször tört váratlanul
borsot a kőszegiek orra alá. Ezúttal is így történt. Kiélezett mérkőzésen
egyetlen kosár döntött. Sajnos a vendégek javára. A dobogóra törő Vasi
Kosár Klub Szombathelyen érvényesítette a papírformát. Különösen a második negyed 3:29-es eredménye és a 100-nál több kapott pont lesújtó. A
Viktória Bútorház ellen végre öröm: biztos győzelem a hosszúnevű ellenfél
ellen. 2013-at furcsa mérkőzéssel zárták, az új évet furcsa mérkőzéssel
kezdték a kőszegiek. A végeredmények tükrében szinte hihetetlen, hogy
térfélcserekor még mindkétszer vezettek, a Kosáreső ellen nem is kevéssel
(12 pont). A második félidőkről jobb nem beszélni: a 36 illetve 28 pontos
különbség végeredménynél is fájó, hát még egy fél meccsen.
Eredmény: Kőszegi SK-Szembeszél 59:61 (15:16, 16:15, 16:19, 12:11),Vasi
Kosár Klub-Kőszegi SK 107:58, Kőszegi SK-Viktória Bútorház-Alpok Service
71:60 (13:12, 17:16, 19:10, 22:22), Kosáreső SE-Kőszegi SE 83:59 (11:14,
16:25, 25:10, 31:10). Kőszegi SK-CVSE KSz (Celldömölk) 35:62 (14:14,
12:11, 4:15, 5:22).
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Speciális sikerek

Diáksport

nagyszerű sikert értek el a kőszegi padlóhokisok. Az Év Sportolója
választáson a fogyatékkal élők sportja kategóriában második lett a
Speciális Olimpia Világjátékokon győztes padlóhoki csapat, melyben
Kőszeget nyolc játékos (Döbrösi Ferenc, Gerencsér Gábor, Horváth Miklós, Maizner Zoltán, németh Balázs, Preininger Zsolt, Zelenák Balázs és
Zelenák Szabolcs) valamint Pintér István edző és Barabásné Győrvári
Adrienn segítő képviselte. Örömük nem volt teljes: szervezési hiba miatt: kategóriájukban csak a győztest szólították színpadra, így ők nem
kerülhettek képernyőre. A díjaikat is csak a rendezvényt követő fogadáson adták át.

Mikulás-úszás

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A kőszegi uszodát nem versenysportra tervezték, de ha a szándék megvan, hangulatos, jó küzdelmeknek adhat otthont. Mikulás alkalmából hívta
úszóversenyre az érdeklődőket a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub. Kicsiktől
nagyokig minden korosztály csobbanhatott. A kicsik 25 méteren, a nagyobbak hosszabb távokon mérték össze tudásukat. nyolc korosztály kilenc versenyszámában küzdött a győzelemért. A 400 m vegyes és a 800
gyors már komoly kihívásnak számított. A megyei úszás diákolimpiára
készülő fiataloknak remek felkészülést jelentett a hazai megméretés.
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Kosárlabda megyei diákolimpia

nem termett babér a jurisich gimnázium VI. korcsoportos fiú kosárlabdacsapatának a megyei döntőn. A nagy Lajos Gimnázium keretében három
olyan játékossal indult, aki a Falcoban az nB I-ben is szerepeltek már.
Igaz pályára lépésükre most nem volt szükség, mivel a többiek is – akik
a szombathelyi klubnak „csak” az utánpótlás csapataiban edződnek – az
első félidő végére elérték a 40 pontos különbséget, mely a mérkőzés végét
jelenti. A kőszegiek így is bronzéremmel térhettek haza, mivel az elődöntők két vesztese egyaránt harmadik helyezett lett.
Eredmény: nagy Lajos Gimnázium (Szombathely)-jurisich Miklós Gimnázium
(Kőszeg) 57:16 (36:8, 21:8).

Teremfoci

Az 1997-ben alakult Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club a sport eszközeivel igyekszik teljes értékű élethez segíteni a fogyatékos embereket. Az
egyesület nevében is szereplő sportág sikereit sokan ismerik Kőszegen.
Kevesebben tudják, hogy a klub keretében kosárlabdával is foglalkoznak.
Hogy jó úton járnak, bizonyítja, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség képviselőjeként meghívást kaptak a 2014. szeptember 9–21. között
Belgiumban, Antwerpenben sorra kerülő Európa játékokra. A kőszegiek
az úgynevezett „egyesített kosárlabdában” indulnak. Ebben a sportágban
fogyatékos és ép játékosok közösen alkotnak csapatot. Öt SO (speciális
olimpiai) sportoló, négy partnerjátékos (a Kőszegi SK kosárlabda csapatának tagjai) és két kísérő készül a nagy megmérettetésre, melyen
10 sportágban közel 60 ország mintegy 2000 sportolója mérkőzik meg
egymással.
A MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) a MSOSZ (Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség) támogatásán túl fejenként 50 ezer forint a résztvevő csapatokat terheli. Az egyesület kéri azokat (vállalkozókat, magánszemélyeket), akik pénzadományukkal szívesen segítenék a csapat kiutazását, a
20/962-0629-es telefonszámon vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
A szervezők tudomására jutott, hogy valaki több mint két éve a kosárlabda csapat nevében pénzt gyűjtött. A jóhiszemű adakozók által felajánlott
összeg sajnos nem jutott el a csapathoz. A szükséges intézkedést a rendőrségen megtették.

Teljes sikert hozott a házigazdáknak a Balog iskola általános iskoláknak szervezett, hagyományos Mikulás kupa teremfoci tornája: valamennyi korcsoportban az élen végeztek. A döntőkben két korcsoportban a Bersek iskola
volt az ellenfélük, egyben-egyben az árpád-házival illetve a Dr. Tolnayval
játszottak. A négy korcsoportban 31 csapat 63 mérkőzésén 288 gól esett.
négy helyosztó mérkőzést csak a büntetők döntöttek el. A hetespárbajban
13 gól született. A góllövőlisták élén is balogosok végeztek. Korcsoport szerint növekvő sorrendben: Fábián Dániel 8, gólt, németh Olicér 14 gól, Abért
Márk 10 gól, jagodits Dennis 11 gól. Hárman közülük tornagyőztes csapat
tagjai, de Fábián a 3. helyen záró Balog II-ben termelte a gólokat.
A teremlabdarúgás (futsal) diákolimpia középiskolás megyei döntőjén helytállt a jurisich gimnázium csapata. Mindkét mérkőzésükön egyenrangú ellenfélek voltak. Talán egy kis plusz koncentráció, esetleg szerencse
kellett volna, de így a két egyetlen góllal elveszített csoportmérkőzés az 5.
helyezést jelentette.
Eredmények: JMG-Tinódi, Sárvár 1:2, jMG-III. Béla, Sztg. 2:3.

Az általános iskolák körzeti futsal fordulójából (IV. korcsoport) győztesként a Bersek iskola jutott a január 16-ai megyei döntőbe. 2. a Balog , 3.
a Dr. Tolnay (Gyöngyösfalu) lett.

Bajnok csapat
Előző számunkból terjedelmi okból kimaradt a birkózó jurisics-kupát csapatban először elhóditó kőszegi sportolók képe.

Németh Bálint Mariborban
németh Bálint (Soproni ÚBKSE) a Balog iskola diákja Mariborban indult
nemzetközi úszóversenyen. Kilenc ország 41 klubjának több mint 200
versenyzője állt rajtkőre. Korosztályában egy évvel idősebbekkel is meg
kellett küzdenie, de egyéni csúcsokat úszva így is értékes helyezéseket ért
el 100 m pillangón ( 5.), 200 m pillangón (7.) és 50 pillangón (8.). Egyéni
legjobbját 100 m gyorson és 200 m háton is megjavította.

23

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X V I I . É V F O LYA M , 1 . S Z á M

2014. jAnuár 21.

MOZAIK

Forint
betéti akció
új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel

3,50%
3
50%
EBKM 3,50%
Magánszemélyek és vállalati ügyfelek
részére is! A nem akciós 6 hónapos
betéti kamat jelenleg: 2,60%, EBKM 2,60%

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

f

24

www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzõdés további
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény,
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron
Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. Tovább részletekrõl
érdeklõdjön bankfiókjainkban!

